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ประวัตคิวามเป็นมาของต าบลท่าแยก 

         เดมินัน้ต  าบลท่าแยก มีหมูบ่า้น  จ  านวน  ๒๐  หมูบ่า้น   ขึน้อยูก่บัต าบลสระแกว้ เม่ือการตอ่สูก้นัระหวา่ง 

คอมมิวนิสตจ์งึไดแ้ยกต าบลออกเป็นต าบลทา่แยก  และตอ่มาในปี พทุธศกัราช  ๒๕๒๙  ไดแ้ยกต าบลออกอีกหนึ่งต  าบล  

คือ  ต  าบลหนองบอน  เพ่ือใหก้ารปกครองประชาชนไดอ้ยา่งทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ  ปัจจบุนัต าบล 

ทา่แยก มีทัง้หมด  ๑๕  หมูบ่า้น  ราษฎรสว่นใหญ่ของต าบลทา่แยก  อพยพยา้ยถ่ินฐานจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และ

ภาคตา่งๆ  บา้ง   สว่นหนึ่ง  เป็นหมูบ่า้นตามโครงการพืน้ท่ีราบเชิงเขา ตามพระราชด าร ิจ  านวน  ๒  หมูบ่า้น  

ทีต่ั้งและอาณาเขตต าบลท่าแยก 

           ต  าบลทา่แยก  ตัง้อยู่หา่งจากท่ีวา่การอ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้  ระยะทาง ๑๐  กิโลเมตร เดนิทางโดยรถยนต ์/ 

รถสว่นตวั   ผา่นถนนสาย ปางสีดา  -  สระแกว้  มีพืน้ท่ีทัง้หมด  ๑๔๒,๘๕๐ ไร ่ ประมาณ  ๒๒๘.๕๖ ตารางกิโลเมตร  มี

อาณาเขตติดตอ่กบัพืน้ท่ี  ตา่งๆ ดงันี ้ 

ทิศเหนือ            จดกบั    เทือกเขานอ้ย      อ าเภอครบรุี     จงัหวดันครราชสีมา 

ทิศใต ้               จดกบั    อบต. หนองบอน  อ าเภอเมืองสระแกว้    จงัหวดัสระแกว้ 

ทิศตะวนัออก     จดกบั   อบต.หนองตะเคียนบอน    อ าเภอวฒันานคร    จงัหวดัสระแกว 

ทิศตะวนัตก       จดกบั   อบต.  โคกป่ีฆอ้ง   อ าเภอเมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ 

มีจ านวนหมู่บ้านในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบท้ังหมด  ๑๕ หมู่บ้าน คือ  . 

                                                                    หมูท่ี่   ๑  บา้นป่าระก า      

                                                                    หมูท่ี่   ๒  บา้นหอย 

                                                                    หมูท่ี่   ๓  บา้นทุง่แฝก   

                                                                    หมูท่ี่   ๔  บา้นหนองเตียน 

                                                                    หมูท่ี่  ๕   บา้นคลองหอย 

                                                                    หมูท่ี่  ๖   บา้นคลองศรีเมือง  

                                                                    หมูท่ี่  ๗  บา้นคลองน า้เขียว 
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                                                                  หมูท่ี่ ๘  บา้นคลองผกัขม 

                                                                  หมูท่ี่  ๙  บา้นคลองปลาโด 

                                                                  หมูท่ี่  ๑๐  บา้นทา่กะบาก 

                                                                  หมูท่ี่  ๑๑  บา้นนอ้ย 

                                                                  หมูท่ี่  ๑๒  บา้นกิโลสาม 

                                                                  หมูท่ี่  ๑๓  บา้นเนินไฮ 

                                                                  หมูท่ี่  ๑๔  บา้นน าลอ้ม  

                                                                 หมูท่ี่  ๑๕  บา้นปางสีดา 

สภาพภูมิประเทศ 

                        พืน้ท่ีทางกายภาพเป็นพืน้ท่ีท่ีราบเชิงเขา  พืน้ท่ีมีป่าไมอ้ดุมสมบรูณ ์ มีน า้ตก  1  แหง่คือ  อทุยานแหง่ชาต ิ 

ปางสีดา  และ มีอา่งเก็บน า้ทา่กะบาก  พืน้ท่ีลาดเอียงไปทางทิศตะวนัออกของต าบล ในพืน้ท่ีหมูท่ี่  ๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

๑๒,๑๔ และ ๑  จะเป็นท่ีราบลุม่ บางสว่นอยู่ใกลอ้ทุยานแหง่ชาตปิางสีดา  และ อา่งเก็บน า้ท่ากะบาก  เหมาะส าหรบัการ

พฒันาการเกษตร และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว และท่ีพกัผอ่น  

สภาพทางเศรษฐกิจ  

                     ราษฎรในต าบลทา่แยก  สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  ไดแ้ก่  ท านา  ท าไร ่ ปลกูมนัส าปะหลงั  

ออ้ย  ถั่วฝักยาว  ยคูาลิปตสั  หนอ่ไมไ้ผต่รง  เป็นรายไดห้ลกัของประชาชน  ทรพัยากรในพืน้ท่ีต  าบลทา่แยก  มีสภาพเป็น

ภเูขาหรือ พืน้ท่ีราบสงูเชิงเขา  มีป่าไมต้ามมติคณะรฐัมนตรี จ  าแนกประเทท่ีดนิป่าไมถ้าวร คือ  

๑.ป่าทา่แยก   ทอ้งท่ีอ าเภอเมืองสระแกว้  ประประกาศกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๑๔  พ.ศ. ๒๕๒๘  เนือ้ท่ีตาม

กฎกระทรวงรวม  ๓๗,๐๓๑ ไร ่ เนือ้ท่ีตามผลการจ าแนก เขตการใชง้านท่ีดิน มอบให ้สปก.๓๔,๐๒๕ ไร ่เหลือเนือ้

ท่ี ๒,๔๕๐  ไร ่  

๒.อทุยานแหง่ชาตปิางสีดา  ตัง้อยูท่ี่  หมูท่ี่ ๗  ต  าบลทา่แยก  อ.เมือง  จงัหวดัสระแกว้ สภาพป่าดิบชืน้ ป่าดบิเขา  

ป่าดิบแลง้  ป่าเตง็รงั  และป่าทุง่หญา้  ยงัคงความสมบรูณข์องพืชพนัธ ์ ไมน้านาชนิด  ซึ่งเป็นตน้ก าเนิดของธารน า้

มากมาย  อาทิ  หว้ยโขมง  หว้ยน า้เย็น  หว้ยพระปรง  หว้ยพลบัพลงึ  ก่อนจะไหลลงสูแ่มน่  า้บางประกง  หรือแมน่ า้

ปราจีน  อทุยานแหง่ชาตปิางสีดา  ยงัมีสถานท่ีพกัแรมส าหรบันกัทอ่งเท่ียวและการเขา้คา่ยพกัแรม  ตา่งๆ สนใจ

ตดิตอ่ท่ี อทุยานแหง่ชาติปางสีดา   



3 
 

๑.น า้ตกผาตะเคียน  อยูห่า่งจากท่ีท าการอทุยานแหง่ชาติปางสีดา ประมาณ  ๓  กิโลเมตร  โดยการเดนิทางขึน้สู่

น  า้ตกรม่รื่นดว้นแมกไมห้นาทบึ  เป็นน า้ตกชัน้สดุทา้ย อยูใ่นสายเดียวกบัน า้ตกปางสีดา  ตกลงมาจากหนา้ผาสงู 

ประมาณ  ๑๐  เมตร  ในหนา้น า้หลาก สายน า้จะมีความรุนแรง ดงักอ้ง ละอองน า้ฟุ้งกระจายทั่วบรเิวณ   

๑.น า้ตกทา่กะบาก  อยูใ่กลอ้่างเก็บน า้ท่ากะบาก มีน า้ตก   ๗  ชัน้  แตล่ะชัน้หา่ง ประมาณ ๔๐๐-๕๐๐  เมตร   

เบือ้งลา่งของแตล่ะชัน้เป็นแอง่น า้สามารถลงเลน่ได ้

๑.น า้ตกแควมะคา่   เป็นสถานท่ีอยูห่า่งจากท่ีท าการอทุยานแหง่ชาต ิปางสีดา  ถึงหลกักิโลเมตรท่ี ๔๐  แลว้

เดนิทางเทา้ประมาณ  ๖  กิโลเมตร  น า้ตกทิง้ตวัจากหนา้ผาสงู  ประมาณ ๗๐  เมตร และยงัมีนา้ตกอีก  ๔  แหง่  

คือ  น า้ตกไทรนอ้ย  น า้ตกลานหินใหญ่  น า้ตกสวนมั่น สวนทอง  น า้ตกมา่นธารา  ในบรเิวณใกลเ้คียง 
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โครงการอ่างเก็บน้ าคลองท่ากะบาก ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง

จังหวัดสระแก้ว
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อ่างเก็บน าท่ากะบาก  

ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
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แผนทีแ่หล่งท่องเทีย่ว ต.ท่าแยก 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาล 1 เซเว่นสระแก้ว  

ส 

สถานีรถไฟ  

บ้านหน้าสถานี  

ไปอรัญประเทศ  

ไป ต.ท่าแยก  

อบต.ท่าแยก  

 ไปปางสีดา  

ถึงแลว้ปาง
เขื่อนท่ากะบาก  

ไปบ้านลุงพลู  

ป๊ัมเอสโซ่  

วักโคกเจริญสุข  
โรงเรียนบ้านหนองเตยีน  

หมู่ที่ 4 บา้นหนองเตียน 

หมู่ที่ 13 บา้นเนินไฮ 

หมู่ที่ 15 บา้นปางสดีา 
หมู่ที่ 10 บา้นท่ากะบาก 

ทีต้ั่งพระพฆิเณศวร  

ทศิเหนือ  

ทศิใต้  

ทศิตะวันออก  ทศิตะวันตก  

ถนนสุวรรณศร  ไป อ.อรัญ
ประเทศ   

อทุยานปางสี

ดา 
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แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลนิทาน ต านานพื้นบ้าน 

งาน วิธีการ และสถานที่ 
 

เวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
ประชุมคณะท างาน 
จัดเก็บข้อมลูนิทาน 
ต านานพื้นบ้าน 
 

 
 
 
 

 
เชิญคณะท างานในระดับ 
ต าบลประชุมชี้แจง และ 
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
จัดเก็บข้อมลูนิทาน 
ต านานพื้นบ้านฯ 

 
๑  มิถุนายน  ๒๕65 

 
- นางสาวภณิษา นิกูลรัมย ์

นักวิชาการศึกษา 
- คณะท างานฯ 

 

 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล/
ต านานพื้นบ้าน 

 
 
 

 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเอกสาร
การสืบค้น การสอบถามผู้น า
ชุมชน /ผู้น าหมู่บ้าน ปราชญ์
ชาวบ้าน 
ภูปัญญาชาวบ้าน หรือผูรู้ ้
 
 

 
๒-๒๕ มิถุนายน 2565 

 
- คณะท างานฯ 

 

 
รวบรวมขอมลู และ
ท ารูปเลม่ /เอกสาร  

 
 
 
 
 

 
รวบรวมข้อมลู และจัดท า
รูปเลม่ / เอกสารรายงาน 

 
26 -28 กรกฎาคม 

2565 

 
- คณะท างานฯ 

 

 
รายงานผลการท างาน 

 
 
 
 

 
ส่งรายงาน 

 
1  สิงหาคม  ๒๕65 

 
        - คณะท างานฯ 
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ประวัตคิวามเป็นมาของพระพฆิเณศวร 

ประวัตคิวามเป็นมา 

ต านานพระพฆิเณศวร 

    ยอ้นหลงักลบัไปราวประมาณ  ๑๕๐๐ - ๑๗๐๐ ปี  ท่ีผ่านมาในยคุสมยัขอมเรืองอ านาจ   มีอิทธิพล   

แผข่ยายไปยงัดนิแดนประเทศไทย   ในปัจจบุนัการแผข่ยายอ านาจมานัน้  ยงัไดน้  าเอา  ประเพณี  วฒันธรรม   ความเช่ือ  

ตา่งๆเขา้มาดว้ย  เชน่  สิทธิความเช่ือ ในองคเ์ทพเจา้ รวมถึงองคพ์ระพิฆเณศวร  เทพเจา้แหง่ความส าเรจ็ ท าใหเ้ป็นท่ีนบั 

ถือกนัโดยทั่วไป   และไดส้รา้งองคเ์ทวรูปขึน้โดยวสัดตุา่งๆบา้งก็ท าจากโลหะ  บา้งก็ท าไดโ้ดยการ   แกะสลกั   บา้งก็ท า 

จากหินตามความเช่ือของแตล่ะปางไป   จงัหวดัสระแกว้โดยต าบลท่าแยก  ไดส้นันิษฐานวา่ต าบล ทา่แยก  นา่จะเป็น 

อีกหนึ่งหมู่บา้นท่ีมีความเช่ือ และเคารพนบัถือบชูาองคพ์ระพิฒเณศวร  และไดร้บัอิทธิพลของขอม    สมยันัน้ไดมี้เรื่องเลา่ 

กนัวา่    จดุท่ีพบองคเ์ทวรูปแกะสลกัหินทรายรูปพระพิฆเณศวร ทัง้ ๒  องคนี์ ้  ในอดีตอาจเป็นวิหาร หรือสถานท่ีส าหรบั 

ท าพิธีสกัการบชูา องคพ์ระพิฆเณศวรก็เป็นได ้ ท าใหส้ถานแหง่นีเ้ป็นท่ีเคารพบชูาของบคุลในสมยันัน้  ตอ่มาขอมไดเ้ส่ือม 

อ านาจลง  จงึมีการเปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลของผูเ้ป็นใหญ่ในยคุสมยันัน้   ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของภมูิประเทศ 

ผูค้นอพยพ ยา้ยถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยั  ท าใหเ้กิดการพงัทลาย  ช ารุดเสียหายลง และจากภมูิอากาศ ภมูิประเทศท่ีเปล่ียนแปลง 

ไปจงึท าใหเ้กิดการทบัถมเรื่อยมาตามกาลเวลา    จนมาถึงในยคุปัจจบุนัท่ีมีความเจริญมากขึน้เรื่อยๆ ตามสภาพของการ 

พฒันาทางสงัคมและสว่นการปกครองมีการยา้ยถ่ินฐานกลบัมาอยู่  เพ่ือด าเนินชีวิต ประกอบอาชีพดา้นต่างๆโดยยึดอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลกัในการหาเลีย้งชีพและครอบครวั    เชน่  ท าสวน ท านา  ท าไร ่ ตามพืน้สภาพพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมของ 

แตล่ะครอบครวั    เม่ือถึง ฤดกูาล ท านา  ชาวบา้นตอ้งเตรียมความพรอ้ม ของท่ีดนิส าหรบั  การท านา  อยูม่าวนัหนึ่ง   

ภายในเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙    มีเด็กชาย   ๕   คน  อาย ุ    ปี   ประกอบดว้ย  เด็กชายอาทิตย ์  สอนประไพ     

เดก็ชายประจวบ  ค าหาด    เดก็ชายโฆษิต  ค าหาด    เด็กชายพิทกัษ ์ เรืองยงค ์ และเดก็ชายกฤษณะ   พิกลุทอง   

ทัง้หมดเป็นคนบา้นเนินไฮหมูท่ี่  ๑๓ ไดช้วนกนัไปดกัหนบูรเิวณทุง่นาในชว่งเวลาบา่ย    เดก็ทัง้  ๕  คน ไดเ้ดนิออกมาจาก 

หมูบ่า้นจนมาถึงบรเิวณท่ีนาของนายตนั   สภุราช   ขณะเดนิไปตามทอ้งนานัน้   เด็กชายอาทิตย ์ สอนประไพ  ไดเ้ดนิไป 



9 
 

สะดดุวตัถอุะไรบา้งอยา่งท่ีมีลกัษณะแข็งแลว้หนัมามองดว้ยความสงสยั  แตไ่มไ่ดเ้อ๊ะใจอะไรและไมไ่ดบ้อกใหใ้ครรูไ้ด้ 

แตเ่ก็บความสงสยัไวค้นเดียว  ในขณะท่ีเพ่ือนๆไมมี่ใครล่วงรูเ้ลยวา่มีเหตกุารณอ์ะไรเกิดขึน้  และยงัคงเดนิไปพรอ้มๆกนั   

ตามประสาของเด็กท่ีไดอ้อกจากบา้นมาเพ่ือหาอาหาร  ในการเลีย้งชีพอย่างสนกุสนาน     ตอนเย็นเดก็ชายทัง้  ๕   คน   

ไดแ้ยกยา้ยกลบับา้น  พรอ้มน าอาหารท่ีหามาไดน้  าไปใหค้รอบครวัเป็นความภาคภมูิใจกบัการออกลา่เหย่ือในครัง้นี ้      

เดก็ชายอาทิตย ์  สอนประไพ   ยงัคงเก็บความสงสยักบัวตัถท่ีุเขาไดเ้ดนิไปเหยียบและสะดดุ พรอ้มเห็นแสงสีเขียวเปลง่ 

ออกมา  ๒  ดวง  ซึ่งออกจากวตัถท่ีุไดเ้หยียบสะดดุ ทัง้กลวัและสงสยัวา่เป็นอะไร   และอีก ๑  วนัตอ่มา   เด็กชายอาทิตย ์   

สอนประไพ   ไดน้  าสิ่งท่ีตนเองไดส้งสยัและพบเห็นแสงสีเขียวเลา่ใหเ้พ่ือนๆทัง้  ๔  คนฟัง  พรอ้มอยากรูว้า่วตัถนุัน้เป็นอะไร 

กนัแนแ่ละไดช้วนเพ่ือนๆไปดพูรอ้มๆกนัแลว้จะออกไปดกัหนอีูกเชน่เคย     เม่ือเด็กชายทัง้  ๕  เดนิทางมาถึงบรเิวณทอ้งนา 

ก็เห็นเป็นลกัษณะคลา้ยเศียรชา้ง ซึ่งมีลกัษณะแข็งคลา้ยหินและมีรอยหกัจงึไดป้รกึษากนักบัเพ่ือนๆวา่จะท าอยา่งไรกนัดี   

ซึ่งทกุคนลงความคิดเห็นกนัวา่ขดุดอูยากรูว้า่เป็นอะไร  จึงชว่ยกนัขดุ  อปุกรณท่ี์ใชข้ดุก็คือไมด้กัหนแูละมีด กระทุง้และแซะ 

 และขดุไปเรื่อยๆ ขดุโดยไมมี่ความเหน็ดเหน่ือยเพราะสนกุอยากรูว้า่คืออะไร  ใชเ้วลานานมาก จนขดุไดป้ระมาณ ครึง่องค ์ 

ก็พบ   อีกองคห์นึ่ง ยิ่งสรา้งความแปลกประหลาดวา่คืออะไร  อีกอยา่งเริ่มค ่ามากแลว้  จงึไดช้วนกนักลบับา้นก่อน  พรอ้ม 

ตกลงกนัว่าวนัพรุง่นีจ้ะมาขดุกนัใหม ่   เม่ือกลบัมาถึงบา้น เดก็ชายกฤษณะ  พิกลุทอง   ไดเ้ลา่เหตกุารณต์า่งๆใหบ้ดิาฟัง  

คือนาย สวุรรณ ์ พิกลุทอง   ในเวลาเดียวกนั  เด็กชายพิทกัษ ์ เรืองยงค ์ ก็ไดเ้ล่าเหตกุารณใ์หน้ายประทีป  เรืองยงค ์  

ซึ่งเป็นบดิาฟังเชน่กนั   และทัง้หมดก็ไดไ้ปดบูรเิวณทอ้งนาพรอ้มชว่ยกนัขดุไปจนไดพ้บองคพ์ระพิฆเณศวร จ านวน ๒  องค ์ 

 แตไ่มส่ามารถยกองคพ์ระพิฆเณศวร ขึน้มาจากดนิได ้นาย สวุรรณ ์ พิกลุทอง   ซึ่งพอจะมีความรอบรูท้างดา้นวิชา คาถา 

ตา่งๆบา้งจงึได ้ จดุธูปเพ่ืออนัเชิญองคพ์ระพิฆเณศวร จ านวน  ๒  องค ์ ขึน้จากพืน้ดินเพ่ือประทบัองคข์า้งบนพรอ้ม 

อญัเชิญเก็บไวท่ี้บา้นก่อน  โดยใสร่ถ  กระบะสีเขียว ทะเบียน  ๓๒๕๕ ปราจีนบรุี เพ่ือน าองคพ์ระพิฆเณศวร จ านวน ๒ องค ์

 มาไวท่ี้บา้นเลขท่ี  ๒๓  หมูท่ี่ ๔  บา้นหนองเตียนในสมยันัน้    จงึไดแ้จง้ให ้ นายบญุช ู ดดังาม  ก านนัต าบลทา่แยก   

ไดท้ราบพรอ้มไดไ้ปตรวจสอบ   และไดป้รกึษาตกลงกนัว่าและปรกึษาหารือกนัวา่จะท าอยา่งไรทกุคนลงความเห็นวา่สิ่ง 

ศกัดิส์ิทธ์ิควรจะน าไวท่ี้วดัโคกเจรญิสขุจะดีท่ีสดุ       หลงันัน้ชาวบา้นในหมู่บา้นไดท้ราบขา่วและแหก่นัมาดพูรอ้มได ้
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สกัการะบชูากราบไหว ้พรอ้มไดป้ระสานและบอกกลา่วพระอธิการประเสรฐ็  ปญุญนาโค  เจา้อาวาสเจริญสขุ  ว่าจะน า 

องคพ์ระพิฆเณศวร จ านวน ๒  องคม์าไวท่ี้วดัพรอ้มมีชาวบา้นมาดแูละชว่ยกนัท าความสะอาด ลา้งคราบดนิออกหมด 

พรอ้มใหช้าวบา้นไดท้  าการสกัการะบชูาตามความเช่ือและเคารพนบัถือของแตล่ะบคุคล  พรอ้มไดแ้จง้ใหอ้  าเภอ จงัหวดั 

ทราบและตดิตอ่ใหท้างกรมศิลปากร  มาตรวจสอบด ู   จากการตรวจสอบของกรมศลิปากรไดข้อ้สรุปดงันี ้  

องคพ์ระพิฆเณศวร  ท ามาจากหินทรายในสมยัทราวดี   องคแ์รก ซึ่งเป็นองคเ์ล็กมีอาย ุ๑,๙๐๐ ปี ขึน้ไป  องคท่ี์สอง   

ซึ่งเป็นองคใ์หญ่มีอายปุระมาณ ๑,๗๐๐ ปี ขึน้ไป  เป็นพระพิฆเณศวร ปางประทานพร ในมือถือแกว้สารพดันกึซึ่งเป็นปาง 

ท่ีหาไดย้ากในประเทศไทยทั่วไปเพราะเป็นพระพิฆเณศวร สองกร และเป็นพระพิฆเณศวรท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสดุในประเทศ 

ไทย ในวนัท่ีขดุพบพบองคพ์ระพิฆเณศวร  ว่าเป็นเรื่องอศัจรรยย์ิ่ง  ในวนัท่ีไดท้  าพิธีบวงสรวงและขออญัเชิญพระพิฆเณศวร  

นัน้ อากาศท่ีเคยรอ้นอบอา้ว   แสงแดดท่ีเคยสวา่งจา้  กลบัถกูแทนท่ีดว้ยอากาศเย็นสบาย  ครึม้ดว้ยเมฆ   แดดท่ีสวา่งจา้ได้ 

หายไปคลา้ยรม่เงา ดจุผูใ้ดใชร้ม่ขนาดใหญ่กางกัน้แสงแดดนัน้ไวใ้หร้ม่เย็นจน เม่ือประกอบพิธีพิธีบวงสรวงและขออญัเชิญ 

พระพิฆเณศวร ท าใหส้ามารถยกขึน้มาไดอ้ยา่งนา่อศัจรรยย์ิ่งนกั   

 

 จงึเป็นท่ีกลา่วขานร ่าลือกนัวามวา่มีปาฏิหารยิแ์ละมีอภินิหารมากจงึมีเคารพผูเ้ล่ือมใสศรทัธามากราบสกัการบชูา 

เป็นจ านวนมากโดยทั่วไปมีประชาชนมากราบไหวส้กัการบชูา เพ่ือขอพรจากพระพิฆเณศวรเป็นจ านวนมาก 

 เครื่องสกัการบชูา นิยมใชผ้ลไม ้เชน่  ออ้ย  มะพรา้วอ่อน  นม  กลว้ยน า้หวา้  น า้แดง  พรอ้มจดุธูป ๙  ดอก 

 แกบ้น  ๑๖  ดอก  และดอกไมน้ิยมใชด้อกดาวเรือง 

 

 ปัจจุบันมีพธีิไหว้ครู  ครอบครู   บวงสรวง  องคพ์ระพฆิเณศวร   จะจดัภายในเดือน  มีนาคม  ของทกุปี  

และวนัท่ี  ๑๔  เมษายาน  จะมีการอญัเชิญ  พระพิฆเณศวร  ลงมาประดษิฐ์สถานใหค้นมากราบสกัการบชูา ขอพร 

ประจ าปีซึ่งภายในงานพิธีไหวค้รู  ครอบครู  บวงสรวง องคพ์ระพิฆเณศวร  

วันแรก  จะมีพิธีการทางสงฆ ์ การเจรญิพระพทุธมนตฺ สวด ธรรมจกัปวตันสตูรท าบญุอทุิศส่วนกศุล  ปลกุเสกวตัถมุงคล   

องคพ์ระพิฆเณศวร  พิธีบวงสรวง 
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 วันที ่สอง พิธีบชูาองคพ์ระพิฆเณศวรและพิธีครอบครู ไหวค้รู  ยกขนัธค์รู 

 ปัจจบุนั พระพิฆเณศวรประดษิฐานอยูว่ดัโคกเจรญิสขุ  หมูท่ี่ ๔  ต  าบลทา่แยก  อ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้       

 โดยมีพระอธิการประเสรฐิ  ปณญนาโค  เจา้อาวาสวดัเป็นผูด้แูล 

 ท่ีบา้นเนินไฮ   หมูท่ี่  ๑๓  ไดมี้การขดุพบองคพ์ระพิฆเณศวร จ านวน ๒  องค ์ เม่ือวนัท่ี  ไมป่รากฏแนช่ดั 

 ภายในเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙    บรเิวณในเขตท่ีนาของนายสวุรรณ  พิกลุทอง โดยครัง้แรกของการพบเจอคือ    

เดก็ชายในหมูบ่า้นเนินไฮ  ไดเ้ดนิทางไปตามทอ้งนาเพื่อออกไปหาอาหาร ปรากฏวา่เม่ือมาถึงบรเิวณพืน้ท่ีนาของ 

นายสวุรรณ   พิกลุทอง    โดยเดก็ชายผูน้ัน้  ไดเ้ดินสะดดุและเตะท่ีเศียรของพระพิฆเณศวร   ลม้ลง   เดก็ชายเห็นมี 

รูปรา่งแปลกๆจงึไดว้ิ่งมาบอกชาวบา้นในละแวกนัน้ทราบ   เม่ือชาวบา้นไดม้าพบจงึไดแ้จง้ให ้ นายบญุช ู ดดังาม   

ก านนัต าบลทา่แยก  ไดท้ราบพรอ้มไดไ้ปตรวจสอบ   และไดป้รกึษาตกลงกนัวา่   จะอญัเชิญยา้ยพระพิฆเณศวร  

ไปท่ีบา้นของนายสวุรรณ  พิกลุ เน่ืองจากเป็นเจา้ของพืน้ท่ี  แตป่รากฏวา่ชาวบา้นช่วยกนัยกยงัไงก็ยกไมข่ึน้   

จงึไดป้รกึษาและท าพิธีบวงสรวงและขออญัเชิญพระพิฆเณศวร มาประทบัไวท่ี้วดัโคกเจรญิสขุ  ต  าบลท่าแยก  

ท าใหส้ามารถยกขึน้มาไดอ้ย่างนา่อศัจรรยย์ิ่งนกัจงึเป็นท่ีกลา่วขานร ่าลือกนัวามวา่มีปาฏีหารและมีอภินิหารมากจงึมี 

เคารพผูเ้ล่ือมใสศรทัธามากราบสกัการบชูาเป็นจ านวนมากและทางกรมศลิปกรไดม้าตรวจสอบ องคพ์ระพิฆเณศวร   

ปรากฏใหท้ราบว่า   องคพ์ระพิฆเณศวร  ท ามาจากหินทรายในสมยัทราวดี   องคแ์รก ซึ่งเป็นองคเ์ล็กมีอาย ุ๑,๙๐๐ ปี  

ขึน้ไป  องคท่ี์สอง  ซึ่งเป็นองคใ์หญ่มีอายปุระมาณ ๑,๗๐๐ ปี ขึน้ไป  เป็นพระพิฆเณศวร ปางประทานพร ในมือถือแกว้ 

สารพดันกึซึ่งเป็นปางท่ีหาไดย้าก  ในประเทศไทยทั่วไปเพราะเป็นพระพิฆเณศวร  สองกร  และเป็นพระพิฆเณศวร 

ท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสดุในประเทศไทย โดยทั่วไปมีประชาชนมากราบไหวส้กัการบชูา เพ่ือขอพรจากพระพิฆเณศวร 

เป็นจ านวนมาก เครื่องสกัการบชูา นิยมใชผ้ลไม ้เชน่  ออ้ย  มะพรา้วออ่น  นม กลว้ยน า้หวา้  น า้แดง  

พรอ้มจดุธูป ๙  ดอกแกบ้น  ๑๖  ดอก  และดอกไมน้ิยมใชด้อกดาวเรือง เพ่ือบชูาพระพิฆเณศว 

    ปัจจุบันมีพธีิไหว้ครู  ครอบครู  บวงสรวง  องคพ์ระพฆิเณศวร   จะจดัภายในเดือน  มีนาคม  ของทกุปี 

และวนัท่ี  ๑๔  เมษายน  จะมีการอญัเชิญ  พระพิฆเณศวร  ลงมาประดษิฐ์สถานใหค้นมากราบสกัการบชูา  
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ขอพรประจ าปีซึ่งภายในงานพิธีไหวค้รู  ครอบครู  บวงสรวง องคพ์ระพิฆเณศวร  

        วันแรก  จะมีพิธีการทางสงฆ ์ การเจรญิพระพทุธมนต ์สวด ธรรมจกัปวตันสตูรท าบญุอทุิศส่วนกศุล   

มงคล  องคพ์ระพิฆเณศวร  พิธีบวงสรวง 

        วันที ่สอง พิธีบชูาองคพ์ระพิฆเณศวรและพิธีครอบครู ไหวค้รู  ยกขนัธค์รูปัจจบุนั พระพิฆเณศวร 

ประดษิฐานท่ีวดัโคกเจรญิสขุ  หมูท่ี่ ๔  ต  าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้ 

โดยมีพระครูประเสรฐิ  ปณญนาโค  เจา้อาวาสวดัเป็นผูด้แูล  

           ทีป่ระดษิฐานขององคพ์ระพฆิเณศวร  ตัง้อยูท่ี่   หมูท่ี่ ๔   ต  าบลท่าแยก   อ าเภอเมือง   จงัหวดัสระแกว้  

ณ วดัโคกเจรญิ(โคกอีหลง) หรือหมูบ่า้นหนองเตียน  เดมิทีหมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นป่าทบึ  มีแตต่น้ไมข้นาดใหญ่และ 

ไมน้านาพนัธุ ์จะมีกอพง  กอแขม บา้งเป็นบางแหง่  ภมูิประเทศเป็นท่ีลุม่และท่ีเนิน  ตอ่มาก็มีรถลากซุงเขา้ไปตดัไม้ 

ในป่า  สง่ไปท่ีโรงเล่ือย จงึมีทางเขา้ไปในท่ีแหง่นีไ้ด ้ หลงัจากนัน้คนงานท่ีไปตดัไมซุ้ง  ก็ไปบอกเลา่ใหพ่ี้นอ้งฟังวา่ไป 

เจอป่าใหญ่กวา้งมากเหมาะส าหรบัเป็นท่ีท านาท าไร ่เป็นอยา่งยิ่ง เพราะเป็นป่าท่ีอดุมสมบรูณ ์คนเหลา่นัน้จงึไปดู 

และเห็นวา่เป็นท่ีเหมาะสมน่าอยู ่ดนิดี ก็เลยจบัจองเอาเป็นท่ีดินของตนเอง หลงัจากนัน้ก็ยา้ยครอบครวัจากท่ีเดมิ 

ไปท าไรท่  านา  ในท่ีดนินัน้ตลอดมา   

            ตอ่มาเม่ือป่าเริ่มเตียนลง  การท าไรข่า้วก็ท าไมไ่ด ้ ชาวบา้นจงึเปล่ียนจากการท าไรท่  านา แตก่ารท านานัน้ 

จะตอ้งชว่ยกนัลากไถจงึจะท านาไดค้นกลุม่นัน้ก็มี พอ่ไพ ่ ฆอ้งแสง เป็นหวัหนา้หมูบ่า้น  จงึเดนิทางออกจากบา้น 

ดว้ยการเดินทา้วไปหาซือ้ควายในหมูบ่า้นอ่ืน  ซึ่งหา่งกนัเป็นสิบกิโลเมตร  เม่ือหาซือ้ควายได ้จงึจงูควายมา   

ควายตวันัน้เป็นควายตวัเมีย   ช่ือ  หลง  เม่ือกลบัถึงบา้นจงึไดท้  าคอกใหค้วายอยู่ 

           อยูม่าวนัหนึ่งควายช่ือหลง เจา้ของไดป้ล่อยออกไปกินหญา้ตามปกต ิ วนันัน้เจา้หลงกินหญา้เดนิเพลินไป 

หนอ่ย จนไปถึงโคกซึ่งหา่งจากหมูบ่า้นพอสมควร  เลยถกูเสือซึ่งอาศยัในป่าใกล้ๆ  แถวนีน้ัน้กดัตายอยูท่ี่โคกนัน้ 

เจา้ของควายและเพ่ือนบา้น จึ่งขนานนามโคกนัน้วา่  โคกอีหลง จนถึงปัจจบุนันี ้ 
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วัดโคกเจริญสุข  (โคกอหีลง)  

วัดโคกเจริญสุข (โคกอหีลง) ท่ีประดษิฐานของ พระพิฆเณศวร ในปัจจบุนั ตัง้อยูท่ี่ หมูท่ี่ ๔  ต  าบลท่าแยก  

อ าเภอเมือง  จงัหวดัสระแกว้   อยูห่า่งจากตวัอ าเภอเมืองสระแกว้  ประมาณ ๑๐  กิโลเมตร   ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้ม 

โรงเรียนบา้นหนองเตียน  ตดิกบัสถานีต ารวจภธูรโคกอีหลง  (หลงัเก่า)และโรงพยาบาลสขุภาพต าบลท่าแยก 
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ศาลเจ้าพอ่หนองเตยีน 
                                                                 เจ้าพ่อหนองเตยีน 

 

 

 

 

                   

    ๑. ด้านพพิธิภณัฑชุ์มชน พระพฆิเณศวร  

( แหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม) 

เป็นแหลง่รวบรวมและจดัแสดงประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของหมูบ่า้น ทอ้งถ่ิน บคุคลส าคญั ผูท้รงภมูิปัญญา   
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บรรพบรุุษ  เครือญาต ิ ประวตั ิ ความเป็นมาการด ารงชีพ  การท างานหากินของผูค้นในละแวกทอ้งถ่ิน เป็นแหลง่ 

รวบรวมขอ้มลู  และแสดงมรดกทางวฒันธรรม  วตัถสุิ่งของ เครื่องมือ  เครื่องใชต้า่งๆ ของทอ้งถ่ิน 

                           ด้านพพิธิภัณฑชุ์มชน 

๑. จดัใหมี้คณะกรรมการพิพิธภณัฑพื์น้บา้นขึน้ และมีการจดัประชมุวางแผนการด าเนินงานการเตรียมการ 

ดา้นตา่งๆ  เชน่  การก าหนดเนือ้หา การจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์ การจดัหาวตัถสุิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช ้และ 

ศลิปวตัถ ุท่ีจะน ามาจดัแสดง  การจดัสถานท่ี  การแสวงหาความรูท้างวิชาการในการจดัพิพิธภณัฑพื์น้บา้น  

๒. มีการการเก็บรวบรวม  ศิลปะวตัถ ุหรือโบราณวตัถปุระเภทตา่งๆท่ีบง่บอกถึงการด าเนินวิถีชีวิตประจ าวันของ 

กลุม่ชนในทอ้งถ่ิน ประวตัิความเป็นมาสภาพทางแวดลอ้ม  สภาพทางธรรมชาต ิ และพฒันาการชมุชนในทอ้งถ่ิน  

ประวิติความเป็นมา สภาพทางแวดลอ้มทางธรรมชาติ และการพฒันาการของชมุชน 

๓. จดัท าทะเบียนวตัถสุิ่งของและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบและปลอดภยั เพ่ือรกัษาและจดัเตรียมไวส้  าหรบัน าไป 

จดัแสดงในโอกาสตอ่ไปท่ีมีความพรอ้มของอาคารสถานท่ีทีแลว้ 

๔. จดัหาสถานท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑพื์น้บา้นของชมุชนท่ีเป็นท่ีสาธารณะ ทีอยูใ่นชมุชนท่ีมีการคมนาคมสะดวก   

มีพืน้ท่ีบรเิวณกวา้งพอสมควร เพ่ือสะดวก การใชส้อยและการปรบัขยายขนาดพืน้ท่ีในอนาคต 

๕. ขอความรว่มมือชา่งทอ้งถ่ินออกแบบอาคารสถานท่ีส าหรบัจดัเป็นพิพิธภณัฑพื์น้บา้นใหเ้หมะสมกบัเนือ้หาและ 

วตัถศุลิปะท่ีจะจดัแสดง ตามสภาพความเหมาะสมของพืน้ท่ีนัน้ 

๖. สง่เสรมิใหเ้ดนิทางไปศกึษาเรียน  ฝึกความช านาญทางดา้นการจดัตัง้ การบริการและการบริหารจดัการ 

พิพิธภณัฑพื์น้บา้น 

๗.  มีหนงัสือ เอกสารใหค้วามรูใ้นเรื่องท่ีนา่สนใจ  มีการการจดัแสดงผลงาน  เชน่  มีปา้ยค าอธิบายท่ีชดัเจน  

มีหนงัสือ  เอกสารท่ีสามารถใหค้วามรูใ้นเรื่องท่ีน่าสนใจ  มีการเนือ้หาติดค าอธิบายในของหรือวตัถแุตล่ะอยา่ง 

ท่ีน  ามา  จดัแสดงเพ่ือใหค้นมาชมแลว้มีความเขา้ใจ  หากเป็นไปได ้ ควรจดัใหมี้โสตทศันปูกรณช์ว่ยอธิบายดว้ย 

๘.  เปิดบริการ  ดว้ยการตอ้นรบัผูเ้ขา้มาชมอยา่งอบอุน่เป็นกนัเองและประทบัใจ  เช่นใหค้  าปรกึษา แนะน าเก่ียว 
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กบัการเขา้ชมท่ีชดัเจน  อยา่ท าความร  าคาญเล็กๆนอ้ยๆ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชม  พยายามใชอ้ธัยาศยั  ใหเ้ขารูส้กึอบอุน่  

ไดค้วามรูแ้ละกลบัมาชมกิจการของเราอีกในวนัขา้งหนา้ 

๙.  การบ ารุงรกัษาสภาพพิพิธภณัฑบ์า้นใหส้ะอาด  เรียบรอ้ย  รกัษาสภาพของบรเิวณอาคาร  หอ้งแสดง   

ตลอดจนตน้ไมป้ระดบั  ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ 

๑๐. จดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือดงึดดูความสนใจของนกัเรียน  นกัศกึษา และประชาชนในพืน้ท่ีใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารพิพิธภณัฑ  ์

พืน้บา้นอยา่งคุม้คา่ 

๑๑. จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ ์เผยแพรแ่ละแนะน าพิพิธภณัฑพื์น้บา้นใหบ้คุคลกลุม่เปา้หมาย เชน่  ครู   

นกัเรียนทกุระดบัเยาวชน  นกัทอ่งเท่ียว  ขา้ราชการทกุสงักดั  ในพืน้ท่ี  เป็นตน้ ใหรู้จ้กัและเขา้รว่มจดั 

กิจกรรมของพิพิธภณัฑใ์นฐานะท่ีทกุคนเป็นเจา้ของ 

( ภมูปัิญญาทอ้งถิ่น) 
 

  ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน  หมายถึง    องคค์วามรู ้ความคิด  ความสามาร ทกัษะความสามารถ  ท่ีเป็นองค  ์

รวมทัง้หมดของคนไทย อนัเกิดจากการสะสม องคค์วามรูร้วมทกุดา้น ท่ีผ่านกระบวนการสืบทอด ปรบัปรุง พฒันาและเลือก 

มาแลว้เป็นอยา่งดี ในการสรา้งผลงาน แกปั้ญหา แลพฒันาวิถี ชีวิตของคนไทย อยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั  

                        กิจกรรมนีเ้ป็นการส ารวจ และรวบรวมภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้น จดัท าเนียบ   ประวตัิ  

และผลงานของภมูิปัญญาทกุสาขา ในชมุชนใหเ้ป็นระบบ ทัง้ในรูปของเอกสาร ส่ือ อิเลคโทรนิค    เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลู 

ในการสืบคน้  ศกึษาเรียนรู ้ ใหค้  าปรกึษา   และใหส้มัภาษณ ์  แก่ผูส้นใจในชมุชน  มีการประสานงานดา้นภปัูญญา 

ทอ้งถ่ิน พิธีกรรมทอ้งถ่ินท่ีถกูตอ้ง  เหมาะสม เป็นตน้  และใชเ้ป็นฐานขอ้มลูหลกั   ในการน าไปใช ้ เกิดประโยชนต์อ่ 

ชมุชนทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม และจิตใจ  

                       ๑.   ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน  ดงันี ้ 

                       ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน  และรว่มมือกนัส ารวจ รวบรวม รายช่ือ ประวตั ิและผลงานผูท้รงคณุวฒุิท่ีเป็นผูรู้ ้

และเก่ง  เป็นผูท้รงภมูิปัญญาของทอ้งถ่ิน  เป็นปราชญช์าวบา้น ผูรู้ ้ผูมี้ประสบการณ ์ ในการประกอบอาชีพ ท่ี

หลากหลายมานาน   
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                        ๒.  เชิญผูท้รงภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีส ารวจไวแ้ลว้  ใหไ้ดม้าประชมุพบปะปรกึษาหารือ หาแนวทางการ

ด าเนินงานของกลุม่  แนวทางการถ่ายทอดความรู ้แก่สถานศกึษา  สาตสถาน  ชมุชน  และผูส้นใจทั่วไปเป็นระยะ  

ตลอดทัง้นดัหมายเวลา  และสถานท่ี จดัการแสดงผลงานของแตล่ะคนในบา้น หรือพืน้บา้นของตนเอง  

                         ๓.  สนบัสนนุสง่เสรมิ  และขอความรว่มมือ ผูท้รงภมูิปัญญาทอ้งถ่ินทกุทา่น ใหไ้ดถ้่ายทอดความรู ้

และแลกเปล่ียนประสบการณ ์ ซึ่งกนัและกนั โดยเชิญชวนลกูหลาน เดก็  และ เยาวชน ครู  อาจารย ์  ประชาชน  

นกัวิชาการและผูน้  าทอ้งถ่ิน  ท่ีสนใจเขา้มาประชมุรบัฟังดว้ย  โดยบนัทึกภาพ และเสียง และเผยแพรใ่นศนูยค์วามรู้และ

หอ้งสมดุชมุชนดว้ย  

                              ๔.   สมนุไพรใหส้มาชิก ของกลุม่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินใหร้ว่มคดิ รว่มด าเนิน การตามภารกิจหนา้ท่ี  ของตน 

และของกลุม่  รว่มติดตามประเมินผล และรว่มรบัผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกลุ่มใหเ้ป็นกรณี ตวัอย่างการด าเนินงาน

ดา้นอ่ืนในโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชน 

                          ๕.    สนบัสนนุใหเ้กิดการรวมตวัเป็น “ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ” และผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมของกลุม่อยา่ง

ตอ่เน่ือง  เชน่ ประชมุพบปะ  ปรกึษาหาทางถ่ายทอดความรู ้แก่สถานศกึษา ศาสนสถานชมุชน  และผูส้นใจทั่วไปเป็น

ระยะ ตลอดทัง้นดัหมายเวลา และสถานท่ีจดัการแสดงผลของแตล่ะคนในบา้นเรือน หรือในบรเิวณบา้นหรือแหลง่

ผลิตผลงานของแตล่ะทา่น  

                           ๖.    ขอความรว่มมืออนเุคราะหใ์หแ้ตล่ะทา่นรบัภารกิจหนา้ท่ีในการใหค้  าปรกึษาแนะแนวทาง   

ทางการด าเนินวิถีชีวิต ของผูค้นในชมุชนเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรูภ้มูิปัญญา ในดา้นของทา่น   

                            ๗.    สง่เสรมิสมาชิกกลุม่ ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ดนิทางไปศกึษา เรียนรูแ้ละแลกเปล่ียน ความรู้ 

และประสบการณก์บักลุม่ชมุชนอ่ืน เพ่ือช่วยเตมิเสริมสรา้งประสบการณ ์ใหง้อกเงยเพิ่มมากขึน้เป็นการพฒันาความ 

สามารถ เพิ่มความเขม้แข็งของชมุชน 

                             ๘.    สง่เสรมิสนบัสนนุ สมาชิกกลุม่ทกุคนใหไ้ดเ้ดนิทางออกไปศกึษาเรียนรู ้และแสวงหา 

ประสบการณน์อกชมุชน   เพ่ือตอ่เตมิเสรมิสรา้งประสบการณใ์หง้อกเงยเพิ่มมากขึน้  เพ่ือหวงัใหก้ลบัมาถ่ายทอด 

พฒันา และเสรมิสรา้งความเก่ง  ความกลา้ และความรูใ้นวงกวา้งของบคุคลในชมุชน  ดงัตอ่ตอ่ไปนี ้
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หมอสมุนไพร 

หมู่ที ่12  บ้านกิโลสาม  ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  

 

 

 

 



20 
 

 

หมู่ที ่12  บ้านกิโลสาม  ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  
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การท าหมูหลุม  หมู่ที ่10  บ้านท่ากะบาก  ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  
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(หมอต าแย) 

                                                       

 

หมู่ที ่ ๖  บ้านคลองศรีเมือง  ต าบลท่าแยก    อ าเภอเมือง    จังหวัดสระแก้ว 

ช่ือ นางสะอิง้  ขนุทอง  อาย ุ ๕๓  ปี   ปัจจบุนัอยูบ่า้นเลขท่ี  ๒๖๓     หมูท่ี่ ๖   บา้นคลองศรีเมือง  ต าบลทา่แยก   

อ าเภอเมืองสระแกว้    เป็นหมอต าแย ไดร้บัการถ่ายถอดวิชาความรูม้าจากสามี   คือนายจ าลอง  ขนุทอง  ปัจจบุนั 

อาย ุ๕๖  ปี  (ยงัมีชีวิตอยู่)  

 

                                                    

 

(หมอทรงเจ้า) 

หมู่ที ่ ๖   บ้านคลองศรีเมือง   ต าบลท่าแยก    อ าเภอเมือง    จังหวัดสระแก้วนายจนัที    ชยัเจรญิ     

อาย ุ ๕๘  ปี อยูบ่า้นคลองศรีเมือง  หมูท่ี่ ๖  ต  าบลทา่แยก  อ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้  เดมิเป็นคนอ าเภอนาดี   

จงัหวดัปราจีนบรุี    มีพ่ีนอ้งรว่มบดิา-มารดา   ดว้ยกนั   ๙  คน  เป็นบตุรคนโต     อพยพมาอยูท่ี่จงัหวดัสระแกว้พรอ้มบิดา

มารดาตัง้แตอ่าย ุ ๒  ขวบ  สมรสกบันางเฉลิม  ชยัเจรญิ     มีบตุรธิดาดว้ยกนั  ๒  คน    อาชีพปัจจบุนัท านา    ท าสวน   

และไดศ้กึษาเก่ียวกบัเรื่องการเขา้ทรงเพื่อรกัษาโรคภยัตา่ง     และเป็นท่ีพึ่งใหก้บัชาวบา้นตามความเช่ือและความศรทัธา   

ไดร้บัการถ่ายทอดมาจากบรรพบรุุษ (ไมร่ะบวุา่เป็นใคร)  สามารถดขูองหายได ้   ดคูวามเจ็บป่วย    
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(การจักรสาน) 

หมู่ที ่ ๑๐   บ้านท่ากะบาก  ต าบลท่าแยก    อ าเภอเมือง    จังหวัดสระแก้ว 

              ๑ นายจนัทร ์  ปะนามทงั  อาย ุ ๕๖ ปี  อยู่บา้นเลขท่ี  ๒๐๘ หมู่  ๑๐ บา้นทา่กะบาก  

 อาชีพ   ปัจจบุนั  ท าเขง่ปลาทขูาย เดมิเคยเป่าแคนและเคยอยูก่บัวงดนตรีพืน้บา้น เริ่มเป่าแคนตัง้แตอ่าย ุ ๑๖  ปี  

เน่ืองจากชอบและได ้ศกึษาจากผูเ้ฒา่ ผูแ้ก่  ดว้ยตนเอง  จนช านาญ  และไดเ้ป่าแคน  ใหก้บัคณะหมอล า  ช่ือวง  ส.

ดาราศลิป์  โดยเป็นผูจ้ดัการวงเอง  พรอ้มทัง้ไดแ้สดงเป็นตวัตลกประจ าวง  ยึดอาชีพ  หมอล ามาประมาณ  ๑๐  ปี  ก็

ตอ้งเลิกเน่ืองจากประสบอบุตัเิหต ุ  

                     ปัจจบุนั ประกอบอาชีพ  สานเขง่ปลาท ู หากมีผูใ้ดจา้งหรือมีงานรื่นเรงิตา่งๆ  ก็ไปรว่มงานโดยมีดนตรี  

แคนประยกุต ์   เพ่ือใชแ้หใ่นงานดงักลา่วดว้ย  
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 (การจักรสาน) 

หมู่ที ่๑๒   บ้านกิโลสาม    ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

 

นายฮมึ  ผาสกุ  อาย ุ   ๘๑    ปี    อยูบ่า้นเลขท่ี  ๖๑   หมู่ท่ี   ๑๒  บา้นกิโลสาม  ต าบลทา่แยก  อ าเภอเมือง                

จงัหวดัสระแกว้     สมรสกบันางนาง  ผาสกุ  อาย ุ ๗๘ ปี   เดมิเป็นคน อ าเภอประจนัตะคาม  จงัหวดัปราจีนบรุี            

มีบตุรธิดาดว้ยกนั  ๖   คนเป็นชาย  ๕  คน  หญิง  ๑  คน  คณุตาฮมึ   ผาสกุไดร้บัการถ่ายทอดการ   สานไซ   

สานฆอ้ง  สานกระบงุ  สานตะกรา้   สานกระดง  สานตะกรา้หมากมาจากคณุพอ่ ซึ่งไดเ้รียนมาตัง้แตอ่าย ุ  ๒๐  ปี       

วสัดอุปุกรณ(์ไมไ้ผ)่เขาหามาเองวา่ตอ้งการอะไร   แลว้น ามาใหค้ณุตาฮมึ  ผาสกุ  เป็นคนจกัรสาน  คา่แรงไมแ่พง    

แลว้แตว่่าใครจะใหเ้ทา่ไหรไ่มเ่รียกรอ้ง  บางคนก็ใหเ้ราหาไมไ้ผใ่หด้ว้ย   ก็ท าไปเหมือนลกัษณะชว่ยเขาชว่ยเรา 

การท าใชเ้วลาประมาณ  ๒-๓  วนั/  ๑ ชิน้ ก็ตอ้งดคูวามยากง่ายของสิ่งนัน้ๆดว้ย    แตล่ะอนัใชเ้วลาไมเ่หมือนกนั 

ตอนนีค้ณุตา มีความสขุกบัการสานสิ่งตา่งๆมาก และยงัไมค่ดิจะเลิกอาชีพนีก็้จะสนตอ่ไปเรื่อยๆหากมีคนเขามา            

ใหส้านให ้ 
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(การสานเข่งปลาทู) 

หมู่ ๑๑ บ้านน้อย ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

ช่ือ นางทองมี   บญุเสรมิ  อาย ุ ๕๗  ปี  หมูท่ี่ ๑๑   ต  าบลทา่แยก   อ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้   ไดป้ระมาณ  ๔๐   

กวา่ปีท่ีแลว้  ปัจจบุนั  ประกอบอาชีพ  ท านา  ท าสวน    และท าเขง่ปลาทขูายซึ่ง  ไดร้ายไดจ้ากการท าเขง่ปลาทใูน 

แตล่ะวนัประมาณวนัละ  ๕๐  อนั  ราคา  ๙๐  สตางค ์ /อนั  ท าใหมี้รายไดใ้นการท าเขง่ปลาทพูอใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 ถึงวา่จะไดไ้มม่ากแตก็่ภมูิใจท่ีไมท่  าใหใ้ครเดือดรอ้นในการท าเขง่ปลาทไูดศ้กึษามาจากเพ่ือนบา้นโดยมีคนมาสอนให ้ 

 

 

 

 (กลองยาว) 

หมู่ที ่๑๒   บ้านกิโลสาม    ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

ช่ือ นายค าพนัธ ์ มานะเวน้    อาย ุ  ๕๖  ปี   บา้นเลขท่ี  ๑๓๗    บา้นกิโลสาม   หมูท่ี่  ๑๒  ต าบลทา่แยก  อ าเภอเมือง  

จงัหวดัสระแกว้ อาชีพท าสวน  ท านา ไดร้บัการถ่ายทอดการตีกลองยาวจากเพ่ือบา้นเพราะวา่สนใจและอยากศกึษาจงึ

ไดข้อใหเ้พ่ือนบา้นชว่ยสอนและไดเ้ขา้รว่มในการตีกลองยาวในงานมงคลตา่งๆมากมายซึ่งในการออกงานแตล่ะครัง้จะ

มีคา่แรง  ถา้เป็นงานวดัก็จะชว่ยฟรี  หากเป็นงานมงคลตา่งๆท่ีมีเจา้ภาพในการจดังานมีคา่ใชจ้า่ย  ๒,๐๐๐  บาท/ครัง้   

ซึ่งในคณะของคณุนา้ค าพนัธ ์ มานะเวน้    มีดว้ยกนั  ทัง้สิน้    ๑๒  คน    มีกลองยาวทัง้หมด  ๙  ลกู    ซึ่งแตล่ะคนก็จะ

รบัผิดชอบในการตีของแตล่ะทา่นเอง 

ปัจจบุนัคณะกองยาวยงัรบัจา้งงานมงคลตา่งๆเชน่  งานแตง่งาน   งานบวช   ฯลฯ    เหมือนเคยหากผูใ้ดสนใจก็

สามารถติดตอ่สอบถามได ้
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 (หมอแคน) 

หมู่ที ่๑๒   บ้านกิโลสาม    ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

นายหวดั  ใตคี้รี  อาย ุ ๖๘  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  ๑๓๙  หมู่ท่ี ๑๒  บา้นกิโลสาม  ต าบลทา่แยก  อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสระแกว้  ไดร้  ่าเรียนเป่าแคนมาตัง้แตอ่าย ุ ๒๒  ปี    ดว้ยความท่ีชอบเคยเห็นคณุพอ่เป่า  ก็เลยฝึกเป่าตอนแรกก็

เป่าไดม้ั่งไมไ่ดม้ั่งเรียนและฝึกยากมากเลย   ท าใหมี้ความอดทนและมีมานะและอาศยัความท่ีเราชอบ ท าใหส้ามารถ

เป่าไดแ้ละไดเ้ป่าแคนตามงานประเพณีตา่งๆมากมาย  ปัจจบุนัเป่าแคน  ๘  และสามารถเป่าแคนเป็นเพลงหมอล า

กลอนได ้ 

 (ด้านความรู้การท าปุ๋ย) 

หมู่ที ่๑๒   บ้านกิโลสาม    ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

นางวนัดี    เจนดง   อาย ุ๖๕  ปี  ปัจจบุนัอยูบ่า้นบา้นเลขท่ี  ๑๔๙  หมูท่ี่ ๑๒ บา้นกิโลสาม  ต าบลท่าแยก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้ สมรสกบันางประเสรฐิ  เจนดง  อาย ุ ๕๙  ปี  อาชีพท านา  ท าสวน   สนในเรื่องปุ๋ ยหมกั

ชีวภาพและไดไ้ปอบรมการท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพท่ีจดัอบรมโดยส านกังานพฒันาท่ีดนิจงัหวดัสระแกว้     และไดน้  ามา

ประยกุตใ์ชใ้นบา้น  ปัจจบุนัท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ  ท ามาเม่ือปีท่ีแลว้โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากกรมพฒันาชมุชน และ

กรมพฒันาท่ีดนิ  

 

 

(จักรสาน) 

หมู่ที ่๖   บ้านคลองศรีเมือง    ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

นายแสวง  เจรญิดง  อาย ุ ๗๒  ปี  บา้นเลขท่ี  ๙๖  หมู ่๖  บา้นคลองศรีเมือง  ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองจงัหวดั

สระแกว้    ประกอบอาชีพ    จกัรสาน  ท าซุม่ไก่  สานฆอ้ง    โดยใชไ้มไ้ผใ่นหมูบ่า้น    ราคาท่ีขายอนัละ ๑๐๐ บาท/ชิน้  

ใชเ้วลาในการสานประมาณ  ๓  วนั    ปัจจบุนัยงัคงสานซุ่มไก่  และฆอ้งไวข้ายอยู่ 
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 (ช่างไม้) 

 

 

หมู่ที ่๗   บ้านคลองน า้เขียว    ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

นายสชุาต ิ    อาย ุ ๔๖  ปี  ปัจจบุนัอยูบ่า้นคลองน า้เขียว  ต  าบลท่าแยก  อ าเภอเอง จงัหวดัสระแกว้ 

ประกอบอาชีพชา่งไมท้  ามานานแลว้ไดป้ระมาณ  ๑๗ ปี    ลกัษณะงานไมท่ี้ท าเป็นงานฟอรน์ิเจอร ์   ประเภทโต๊ะ  เตียง   

ฯลฯหากมีผูใ้ดสนใจสามารถน าไมม้าเองก็ได ้  ราคาคา่แรงอยูท่ี่ราคา  ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาทตามความยากง่ายของงาน

แตล่ะชิน้ 

(หมอเป่ากระดูก) 

 

                 ๒.  นายเชือ้        หาญตรี      อาย ุ๗๓  ปี   อยู่บา้นเลขท่ี  ๖  หมูท่ี่  ๖   บา้นคลองศรีเมือง   ภปูระกอบ

อาชีพ ท านา   ท าสวน  และเป็นหมอเป่ากระดกู  รกัษาโรคปวดหวั  สืบทอดมาจาก บรรพบรุุษ  รกัษาผูป่้วยท่ีมีปัญหา 

ขาหกั  กระดกูแตก  และรกัษาผูป่้วยท่ีปวดหวัรุนแรง  ท ามาประมาณ  ๓๐  ปี   วิธีการรกัษา  มีคา่ยกครู  ส าหรบัคา่

รกัษาโรคกระดกู  คนละ  ๑๒  บาท  คา่รกัษาส าหรบัรกัษาโรคอาการปวดหวัคนละ  ๖  บาท  พรอ้มผูท่ี้มารกัษา ตอ้ง

แตง่ขนั  ๕  มาพรอ้ม   ( สนใจตดิตอ่ผ่านไดท่ี้ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๖) 
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ปราชญช์าวบ้าน (หมอทรงเจ้า) 

หมู่ที ่ ๖    ต าบลท่าแยก    อ าเภอเมือง    จังหวัดสระแก้ว 

นายจนัที    ชยัเจรญิ    อาย ุ ๕๘  ปี      มีความรูด้า้นหมอทรงเจา้    ปัจจบุนัอาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี  ๑๑๐     หมูท่ี่  ๖    

บา้นคลองศรีเมือง  ต.ท่าแยก   อ.เมือง  จ.สระแกว้ มีอาชีพ  ท านา  ท าสวน   ไดศ้กึษาเก่ียวกบัหมอทรงเจา้  เพ่ือสืบ

ทอดจากบรรพบรุษ   และเพื่อสืบทอดจากบรรพบรุุษ    หากใครมาหาก็จะไดร้บัการชว่ยเหลือ โดยการเขา้ทรง       ดู

ดวงทั่วไปทัง้ในอดีต    อนาคต และปัจจบุนั  และ ดถูึงบคุคลท่ีเสียชีวิตไปแลว้     ส่ือสารกบัดวงวิญญาณ  (ใชค้วามเช่ือ

สว่นบคุคล) โดยมี คา่ครูคนละ  ๒๔  บาท     พรอ้มขนั  ๕ , ขนั ๘      ปัจจบุนัยงัท าคงท าอาชีพนี ้    

                                                            

ปราชญช์าวบ้าน (สมุนไพรไทย) 

 

 

หมู่ที ่ ๖    ต าบลท่าแยก    อ าเภอเมือง    จังหวัดสระแก้ว 

นายจนัที    ชยัเจรญิ    อาย ุ ๕๘  ปี      มีความรูด้า้นสมนุไพรไทย     ปัจจบุนัอาศยัอยู่บา้นเลขท่ี  ๑๑๐  หมูท่ี่  ๖   บา้น

คลองศรีเมือง  ต. ทา่แยก   อ.เมือง  จ.สระแกว้  มีอาชีพ  ท านา  ท าสวน   ไดศ้กึษาพืชสมนุไพรตา่งๆ  เพ่ือเป็นประโยชน ์  

และเพ่ือรกัษาโรค  น ามาปลกูไวบ้รเิวณบา้น  เชน่  วา่นริดสีดวง   , วา่นแกผ้ิดส าแดง  เป็นตน้  พืชสมนุไพรทั้งหมดท่ี

ปลกู  สามารถ ใชเ้ม่ือยามจ าเป็น  และเม่ือถึงเวลาตอ้งการใชก็้สามารถน ามา ใชไ้ดเ้ลย  หากใครมาหาก็จะไดร้บัการ

ชว่ยเหลือ โดยไมมี่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ปัจจบุนัยงัท าอาชีพนี ้
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หมู่ที ่ ๑๔    ต าบลท่าแยก    อ าเภอเมือง    จังหวัดสระแก้ว 

นายเจรญิ      เปียพา      อาย ุ ๖๙  ปี    อยูบ่า้นเลขท่ี    ๒๑    หมูท่ี่  ๑๔   ต  าบลทา่แยก   อ าเภอเมือง  จงัหวดัสระแกว้  

อาชีพ  ปัจจบุนั  ท านา  ท าสวน  และมีความรูค้วามสามารถ รกัษาคนท่ีถกูงูกดั  งทูกุชนิด   ทัง้มีพิษรา้ยแรง และไมมี่

พิษ  ไดร้บัการถ่ายทอด  ความรูว้ิธี การรกัษามาจากนา้   ตัง้แต ่ ปี  ๒๕๐๙  วิธีการรกัษา  คือ  เป่า(ตอ้งเป่าทกุวนั) 

จนกวา่จะดีขึน้  ประมาณ  ๑  อาทิตย ์   พรอ้มทัง้ใชย้าทา  และรบัประทาน   ใหย้าทกุเวลา  ประมาณ  ๒  ชั่วโมง  

แลว้แตอ่าการ  ( สามารถดไูดจ้ากลกัษณะอาการของผูป่้วย  วิธีการสงัเกต  อาการ  จากประสบการณ ์ไดร้กัษางแูตล่ะ

ชนิด  เชน่  โดนงจูงอางกดั คือ  เม่ือไดร้บัการรกัษาหายแลว้  เล็บมือ และเล็บเทา้  จะด ามาก เหมือนทาเล็กสีด า   

ปราชญช์าวบ้าน (หมอไล่ผี ,พธีีกรรม) 

หมู่ที ่ ๑๐    ต าบลท่าแยก    อ าเภอเมือง    จังหวัดสระแก้ว 

นางค าพนัธ ์      จนัทรแ์ดง    อาย ุ  62  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  26  หมูท่ี่ 10   บา้นทา่กะบาก ต.ทา่แยก  อ.เมือง  จ.สระแกว้  

อาชีพปัจจบุนั   ท านา   และ เป็นหมอ เรียกขวญั  , เขา้ทรง  ,  และไลผี่  ประกอบอาชีพนี ้ ประมาณ   30  ปี     ปัจจบุนั  

ยงัประกอบอาชีพนีอ้ยู่   การท าพิธี  ตามพิธีกรรม ของหมอเรียกขวญั  เขา้ทรง  และไล่ผี  มีคา่ครู  เพียง  32  บาท  

พรอ้มดว้ยการเตรียมดอกไม ้ธูปเทียน  ดว้ยทกุครัง้   
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หมอทรงเจา้  หมูท่ี่   13  บา้นเนินไฮ  ต  าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสระแกว้ 

ปราชญช์าวบ้าน (รักษากระดูก) 

หมู่ที ่ ๑๐    ต าบลท่าแยก    อ าเภอเมือง    จังหวัดสระแก้ว 

ช่ือ  นายคง     พรมงาม   อาย ุ  65  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี   119  หมูท่ี่  10  บา้นทา่กะบาก   

ต.ทา่แยก   อ.เมือง  จ.สระแกว้    ปัจจบุนัประกอบอาชีพ  ท านา  ท าสวน  มีความรูแ้ละรกัษา โรคกระดกู ได ้เช่น  รกัษา

ผูท่ี้แขนหกั  ขาหกั กระดกูแตก ท ามาตัง้แต ่อาย ุ30 ปี รกัษาโดยวิธี การเป่า โดยมีคา่ครู  24  บาท    

ปราชญช์าวบ้าน (หมอน า้มัน) 

หมู่ที ่ ๑๐    ต าบลท่าแยก    อ าเภอเมือง    จังหวัดสระแก้ว 

ช่ือ นายสธีุ      ชาวน า้ออ้ม    อาย ุ 59  ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี  45  หมูท่ี่  10  บา้นทา่กะบาก    เดมิเป็นคน  อ าเภออรญั

ประเทศ   จงัหวดัสระแกว้    เป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละใหก้ารรกัษา เก่ียวกบั การรกัษากระดกู  โดยเป็นหมอ น า้มนักระดกู 

ประจ าหมูบ่า้น  รกัษาโรค  งูสวดั    

                     ลกัษณะการรกัษา  เป่า การเป่าแตล่ะครัง้ตอ้งทายา  น า้มนัมะพรา้ว  ทา่บรเิวณ  ท่ีตอ้งการรกัษา   พรอ้ม

คา่ยกครู  ครัง้ละ  24  บาท  

                     ปัจจบุนั  เลิกอาชีพหมอน า้มนั เน่ืองจาก ใหก้ารรกัษา แก่ผูท่ี้เดือดรอ้น  แลว้เม่ือเวลาหาย ไมม่ายกครู  

ขอขมา  ท าใหป่้วย ไมแ่ข็งแรง  เลยตดัสินใจ เลิกอาชีพนี ้ และปัจจบุนั ไมมี่ญาต ิคนใด  สนใจท่ีจะรบัการถ่ายทอด วิชา

นีเ้ลย  



32 
 

 

 

 (สานเข่งปลาทู) 

หมู่ที ่๑๑   บ้านน้อย    ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

                  ช่ือ นางทองมี   บญุเสรมิ    อาย ุ 57  ปี    อยู่บา้นเลขท่ี   179/1    หมูท่ี่ ท่ี  11     ต.ทา่แยก  อ.เมือง   

จ.สระแกว้  ปัจจบุนั   ประกอบอาชีพ  สานเขง่ปลาท ู   ท านา  ท าสวน  ท าเขง่ปลาทขูาย ดว้ยการท าสง่รา้น  รายไดใ้น

แตล่ะวนัประมาณวนัละ  50  อนั  ราคาเขง่ปลาท ู อนัละ  0.90 สตางค ์   /  อนั   

 

 

 (สานเข่งปลาทู) 

หมู่ที ่๑๐   บ้านท่ากะบาก    ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

นายจนัทร      ปะนามทงั    อาย ุ  56  ปี    อยู่บา้นเลขท่ี  205  หมูท่ี่   10     ต.ทา่แยก   อ.เมือง  จ.สระแกว้ 

                           อาชีพปัจจบุนั  สานเขง่ปลาทขูาย    ใบละ  1  บาท  0.3  สตางค ์ รายได ้ 3  วนั  มีรายไดว้นัละ  

1,300.- บาท  
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. ด้านลานวัฒนธรรม 

      
 เป็นสถานท่ีส าหรบัจดักิจกรรมทางวฒันธรรม  ศลิปะ  กีฬา และกากรละเลน่ของทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายมี 

คณุคา่ของทอ้งถ่ิน  เชน่ ศลิปะการแดสง การเลน่ดนตรี กลอนนิทาน การละเลน่กีฬาพืน้บา้น และการออกก าลงักายตาม 

ความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน  เป็นตน้  เพ่ือมุง่ใหช้มุชนมีสขุภาพกาย  สขุภาพใจ  ท่ีสมบรูณแ์ข็งแรง  เกิดความสามคัคีมี 

คณุธรรมในหมู่คณะ  เป็นการสรา้งสมัพนัธท่ี์ดีในครอบครวั  การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนร์ว่มกนั  ก่อให้ 

เกิดการอนรุกัษป์ระเพณีวฒันธรรมดัง้เดมิ 

ลานวัฒนธรรม  

ตัง้คณะท างานส ารวจความตอ้งการของชมุชนในดา้นกิจกรรมทางดา้นวฒันธรรม และจดัท ารายละเอียด 

ขอ้มลูในดา้นศลิปะ  ดนตรี กีฬาและการละเลน่พืน้บา้นของทอ้งถ่ิน 

 ๒. คณะท างานประชมุปรกึษาหารือรว่มกนักบัชาวบา้น     ผูน้  าทอ้งถ่ิน     ผูรู้ท้างดา้นศาสนา   ศลิปะและ 

วฒันธรรมของทอ้งถ่ินสม ่าเสมออย่างตอ่เน่ืองและมอบหมายหนา้ท่ีงานดา้นวฒันธรรมตามความถนดัของแตล่ะ 

บคุคล 

สง่เสรมิและสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ เชน่ กิจกรรมการแขง่ขนักีฬาพืน้บา้นการละเลน่พืน้บา้นการประกวด 

ดนตรี  จดันิทรรสการ  ฉายภาพยนตร ์ การออกก าลงักายประจ าวนั  

 ๔. เชิญและส ารวจหาผูมี้ความรูด้า้นศลิปะตา่งท่ีหลากหลายในชมุชนใหเ้ขา้มารว่มงานกิจกรรมทางดา้น 

ศลิปะ  วฒันธรรม และนนัทนาการท่ีลานวฒันธรรมในโอกาสท่ีชมุชนสนใจ 
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 ๕. มีการบนัทกึภาพนิ่ง หรือบนัทกึภาพเคล่ือนไหวและจดัเก็บรวบรวมไวท่ี้ศนูยข์อ้มลูและหอ้งสมดุชมุชน 

เพ่ือบรกิารส าหรบัเป็นแหลง่เรียนรูแ้ละเผยแพรใ่นโอกาสตอ่ไป 

๖. จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ ์ เผยแพรกิ่จกรรมในลานวฒันธรรม  เชิญชวนประชาชนทกุกลุม่ในทอ้งถ่ิน 

ใหอ้อกมาใชพื้น้ท่ีลานวฒันธรรมในชมุชน เพ่ือแสวงหาความสขุ  ความบนัเทิง  ความเบกิบาใจจากการชม 

ผลงานทางศลิปะและมีสว่นรว่มในกิจกรรมนัน้ๆ 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ( การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม) 
เป็นแหลง่รวบรวมบคุคลท่ีเป็นตวัอยา่งทางดา้นการพฒันาคณุธรรม  จรยิธรรม รว่มมือกนัด าเนินงานจดักิจกรรมทาง

ศาสนา  คณุธรรม  จริยธรรม  ความเช่ือ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  จารีต  ประเพณี  วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน  เป็นท่ี

ยอมรบันบัถือของคนในชมุชน  รว่มมือกนัใหค้วามรูถ้่ายทอดคุณคา่ทางศาสนา  คณุธรรม  จรยิธรรมและวฒันธรรมอนั

ดีงามในทอ้งถ่ินไปสูเ่ด็ก  เยาวชน  

และประชาชนในทอ้งถ่ินและบรเิวณใกลเ้คียงใหเ้ขา้ใจคณุคา่ของคณุธรรมและจรยิธรรมของทอ้งถ่ินตอ่เน่ืองเป็น

เนืองนิตยต์ลอดปี จนเป็นเรื่องปกตสิงัคมคณุธรรม 

นอกจากนีย้งัส  ารวจ รวบรวมสถานท่ีหรือแหลง่สืบทอดและพฒันาคณุคา่ทางคณุธรรมและจรยิธรรมเชน่  วดั  หรือ 

ศาสนสถาน  ประเพณี  พิธีกรรม  ความเช่ือของความเช่ือของทอ้งถ่ินเป็นตน้  เพ่ือเป็นมรดกและเป็นแหลง่ศกึษาเรียนรู้

ของผูค้นในทอ้งถ่ินชมุชนเดียวกนัและบรเิวณใกลเ้คียง 

 

พฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  

ใหต้ัง้คณะท างานด าเนินงานดา้นคณุธรรม จรยิธรรม แลว้ส ารวจและรวบรวมบคุคลท่ีเป็นตงัอยา่งทางดา้นคณุ 

ธรรมและจรยิธรรม  ผูใ้หค้วามรูก้ารถ่ายทอดคณุคา่ทางศาสนา ความเช่ือและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน เป็นท่ียอมรบั 

นบัถือของคนในชมุชน นอกจากนีย้งัส  ารวจ รวบรวมสถานท่ีเป็นแหลง่ท่ีเก่ียวข้อง  เป็นท่ียอมรบันบัถือของคนในชมุชน   

นอกจากนีย้งัส  ารวจรวบรวมสถานท่ีเป็นแหลง่ท่ีเก่ียวขอ้ง  กบัการสืบทอด  และพฒันาคณุคา่  ทางคณุธรรม  และ 

จรยิธรรม รว่มมือรว่มใจกนัปฏิบตัตินดา้นการพฒันาคณุธรรม    และจริยธรรม    ของทอ้งถ่ินตอ่เน่ืองเป็นเนืองนิตย์ 

ตลอดปีจนเป็นเรื่องปกตเิป็นสงัคม  คณุธรรม   นอกจากนีย้งัส  ารวจ  รวบรวมสถานท่ีหรือแหลง่สืบทอดและพฒันา 
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คณุคา่ทางคณุธรรมและจรยิธรรม ตลอดทัง้ส  ารวจรวบรวมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรม   

เชน่วดั  หรือสถานศกึษา  ประเพณี  พิธีกรรม  ความเช่ือของทอ้งถ่ิน  เป็นตน้  เพ่ือเป็นมรดก  เป็นแหลง่ศกึษาเรียนรู ้

ของผูต้นในทอ้งถ่ินชมุชนเดียวกนัและบรเิวณทัง้ใกลแ้ละไกล 

การจดัหมวดหมูแ่ละรายละเอียดองคค์วามรูค้ณุธรรม หลกัธรรมค าสอนของศาสนา ดา้นภมูิปัญญา  

พิธีกรรมทางศาสนา  กิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม  เสรมิสรา้งความสมานฉันท ์ เพ่ือการบริการ 

มีการประชมุปรกึษาหารือกนัระหวา่งชาวบา้น  ผูน้  าทอ้งถ่ินทางดา้นศาสนาเป็นประจ าอยา่งตอ่เน่ืองโดย 

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของพืน้ท่ีและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

๔.ยกย่อง  ใหข้วญัและก าลงัใจแก่ผูน้  า  ผูรู้ ้ ปราชญช์าวบา้นดา้นคณุธรรมและจริยธรรมของชมุชน ปรกึษาหารือ  

และสนบัสนนุใหท้า่นเป็นผูน้  าในการปฏิบตัภิารกิจในกิจการตา่งๆ 

รว่มมือกนัจดักิจกรรมทางศาสนาในชมุชนท่ีเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตของคนในชมุชนท่ีมุง่สูช่มุชนคณุธรรม  

เชน่   การยกยอ่งคนดี  การยกยอ่งผูท้  าคณุประโยชนใ์นชมุชน  ผูมี้ความประหยดั ผูป้ฏิบตัติามแนวทางปรชัญาพอเพียง 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนความรูร้ะหวา่งปราชญช์าวบา้น ผูรู้ ้ผูน้  าชมุชน ผูน้  าศาสนา กบัเดก็ เยาวชน  

ประชาชนท่ีสนใจ 

๗. รวมกลุม่ผูท่ี้สนใจแตล่ะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุธรรมและจรยิธรรมใหไ้ดมี้โอกาสท ากิจกรรมท่ีสนใจรว่มกนัให้ 

เกิดความรูค้วามเขา้ใจรว่มกนัคดิดว้ยกนัท างานท่ีคดิดว้ยกนั  และไดป้ระโยชนด์ว้ยกนัทกุคน   

สง่เสรมิผูน้  า ผูรู้ ้ปราชญช์าวบา้นดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมไดถ้่ายทอดความรูท้างดา้นศาสนาแก่เยาวชนประชาชน  ดว้ยวิธีท่ี

หลากหลาย 

๙.จดัใหมี้การบนัทกึขอ้มลูดงักลา่วไวอ้ย่างเป็นระบบ  น าไปเก็บรวบรวมไวท่ี้ศนูยข์อ้มลูและหอ้งสมดุชมุชนเพ่ือการ 

ศกึษาเรียนรู ้และเพื่อเผยแพรใ่หบ้รกิารตอ่ไป 

๑๐. ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมการด าเนินงานดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมท่ีไดด้  าเนินงานในชมุชนท่ีนา่สนใจ เช่น   

ผูท้  าความดีเพ่ือเป็นตวัอยา่งใหค้นในชมุชนยดึถือไปประพฤตปิฏิบตัใินแนวทางท่ีเหมาะสม  ใหท้กุคนไดร้บัรู ้และเขา้ 

มารว่มกิจกรรมดว้ยความภาคภมูิใจ 
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  ( ส่งเสริมอาชพีทางศิลปะและวัฒนธรรม)  
 

 
 

                                     เป็นกลุม่ผูป้ระกอบอาชีพทางศิลปะและวฒันธรรม  ในดา้นใดดา้นหนึ่ง เชน  การท าอาหาร  

การแปรรูปอาหาร  การนวดแผนไทย  สมนุไพร  การทอผา้  การเลน่กีฬาพืน้บา้น ดนตรี  เพลงกลอน  นิทาน  ศาสนา  

ความเช่ือ  ประเพณี  พิธีกรรม  เป็นตน้    เป็นการรวบรวม กลุม่อาชีพ กลุม่ท่ีสนใจในกิจกรรมสง่เสรมิ รายไดใ้นชมุชน  

การอยูดี่กินดี  และการสรา้งความสขุ  ตามแนวพระราชด ารสั  เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการน าคณุคา่ ช่ือเสียง   สิ่งดีงาม  

หรือน าสญัลกัษณข์องทอ้งถ่ินเหลา่นี ้ มาปรบัใหเ้ป็นตรา  หรือมีเครื่องหมายการคา้ ของสินคา้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

เผยแพร ่ บอกเลา่ดงักลา่วตอ่ไป หรือน าไปผลิตเป็นสินคา้ การขยายโอกาส สรา้งอาชีพใหเ้กิดรายได ้  เพ่ือลดรายจา่ย 

แกปั้ญหา  ความยากจน  และพฒันาคณุภาพชีวิตของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน 

 

 

ด้านอาชพีศิลปะและวัฒนธรรม   

                 ๑.   ส  ารวจหาคนรู ้    คนเก่าแก่ ท่ีประกอบอาชีพดา้นศลิปวฒันธรรมในดา้นตา่งๆท่ีหลากหลายเชน่  การ

เลน่ดนตรี  การรอ้ง  การร  า  ละคร  การแสดงตา่งๆการทอ  การสาน  กระบงุ  ตะกรา้  การถกัแห  ป้ันหมอ้   ตีมีด  การ

แกะสลกัไม ้ ความเช่ือท่ีหลากหลาย  หมอท าขวญันาค   

หมอสตูร  หมอท าขวญั  ผูท้  าพิธี  เลีย้งผี  ผูท้  าพิธีกรรมทางศาสนา  ผูท้  าพิธีกรรมตามความเช่ือของทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

     ๒.  สง่เสรมิการจดัประชมุของกลุม่ผูป้ระกอบอาชีพแตล่ะสาขาในทอ้งถ่ินและนอกทอ้งถ่ินตามความสนใจ 

ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรูด้า้นความรู ้ ขา่วสารใหม่ๆ  ในอาชีพเดียวกนัและตา่งอาชีพ 
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         ๓. ประสานงานขอความรว่มมือกบัคนท่ีมีความรู ้ ความสามารถในแตล่ะดา้นเพ่ือเป็นวิทยากรในการ

ถ่ายทอดความรู ้ในแตล่ะดา้นตามความสามารถของตนไปสูเ่ดก็  เยาวชน และประชาชนผูส้นใจ 

   ๔.  สง่เสรมิการรวมกลุม่การผลิต  การจ าหนา่ย  และการขยายตลาดออกนอกชมุชนเพ่ือเป็นการสรา้งโอกาสและ

เพิ่มพนูรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกผูป้ระกอบอาชีพดา้นศลิปวฒันธรรมโดยประสานงานและรว่มมือกบับคุคลและองคก์ร

ภายนอกชมุชน เชน่  การประสานงานและรว่มมือกบัองคก์รทางธุรกิจ  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั  (อบจ.)   องคก์าร

บรหิารสว่นต าบล  (อบต.)     สภาวฒันธรรมจงัหวดั   สภาวฒันธรรมอ าเภอ  มลูนิธิ    เป็นตน้ 

๕.สง่เสรมิการตกแตง่ หรือจดัแหลง่ผลิตผลงานหรือบา้นของผูป้ระกอบอาชีพใหมี้การสาธิต  และจดัแสดงการผลิตผล

งาน  เพ่ือเป็นแหลง่การเรียนรูห้รืเป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  ของชมุชนหรืออาจท าเป็นแผนท่ีทอ่งเท่ียวท่ีแสดง

แหลางตา่งๆในชมุชนดว้ย 

๖. สง่เสรมิการน าผลงานไปจดัแสดงสาธิตท่ีลานวฒันธรรมในชมุชน และการแสดงสาธิตนอกทอ้งถ่ินในงานและโอกาส

ตา่งๆ เชน่งาน  เทศกาลของอ าเภอ  จงัหวดั  งานระดบัประเทศและตา่งประเทศ 

            ๗. สง่เสรมิเผยแพร ่และประชาสมัพนัธ ์ดา้นเนือ้หาสาระของอาชีพดา้นศลิปวฒันธรรมของชมุชน  ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั

อยา่งกวา้งขวางทัง้ในชมุชน และนอกชมุชนทอ้งถ่ินตา่งๆโดยความรว่มมือกบัหนว่ยงานอ่ืน  เชน่  ประชาสมัพนัธจ์งัหวดั  

วิทยชุมุชน  ส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน 

 

ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมการด าเนินงานดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมท่ีไดด้  าเนินงานในชมุชนท่ีนา่สนใจ เชน่  ผูท้  าความดีเพ่ือ

เป็นตวัอย่างใหค้นในชมุชนยึดถือไปประพฤตปิฏิบตัใินแนวทางท่ีเหมาะสม  ใหท้กุคนไดร้บัรู ้ และเขา้มารว่มกิจกรรมดว้ย

ความภาคภมูิใจ 
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ด้านศูนยส์ารสนเทศและห้องสมุดชุมชน 

                     

                     

                      

เป็นสถานท่ีรวบรวมขอ้มลูเรื่องราวท่ีไดจ้าการสืบคน้  และจดบนัทึกเหตกุารณส์ าคญัของชมุชนในลกัษณะจดหมาย 

เหตขุองหมู่บา้น  จดัระบบการใหบ้รหิาร  การศกึษาเรียนรู ้ คน้ควา้ขอ้มลูความรูด้า้นศาสนา  ศลิปะ  และวฒันธรรมของ 

ชมุชน  จากเอกสาร ส่ืออ่ืนๆ ในรูปแบบหอ้งสมดุ เป็นแหล่งเรียนรูค้น้ควา้เอกสารขอ้มลูหนงัสือท่ีเป็นประโยชนแ์ละรื่นเรงิ 

บนัเทิงใจเพื่อท าใหบ้รรยากาศของการเรียนรูมี้เสน่ห ์ พากนัคน้ควา้อยา่งเป็นธรรมชาตเิรียบง่าย   

แตเ่นน้เป็นเรื่องแก่นของความรูส้งัคมทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย  และเรียนรูส้งัคมรอบขา้งใหเ้กิดประเดน็อธิบายความรูร้ว่มกนั

ระหวา่ชมุชนถึงชมุชน  ทัง้จากผูมี้ภมูิปัญญาในทอ้งถ่ินและนอกทอ้งถ่ิน ทัง้ใกลไ้กล กระตุน้เตือนใหช้าวบา้นพากนัน า

ความรูม้าปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนเ์หมาะสมกบัการเป็นอยู่ของตนและทอ้งถ่ิน เช่น นิทานของผูค้นชนเผา่เหลา่กอดกึด า

บรรพน์บัเป็นวรรณคดีเก่าแก่ท่ีสดุ  ถือเป็นวรรณคดี ท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรยคุหลงัๆ ตอ่มาจนถึงปัจจบุนั  เป็นตน้  
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 ศูนยค์วามรู้และห้องสมุดชุมชน  

๑.  แตง่ตัง้ศนูยค์วามรูแ้ละหอ้งสมดุชมุชน ด าเนินการเก็บรวบรวมความรูแ้ละขอ้มลูจากกิจกรรมอ่ืนๆ 

ขา้งตน้ท่ีไดก้ลา่วมาแลว้  มาจดัเก็บและเผยแพร ่ไวใ้หบ้ริการ 

 ๒. ประชมุวางแผนกการด าเนินงานรวบรวมขอ้มลูเรื่องราวท่ีไดจ้ากการสืบคน้  จากการบนัทกึเหตกุารณ์ 

ส าคญัของชมุชน ความรูด้า้นศาสนา  ศลิปะ  และวฒันธรรมของชมุชน และจากเอกสารดา้นอ่ืนๆ ในลกัษณะของ 

จดหมายเหตขุองหมบูา้น 

 ๓. เชิญผูรู้ข้องทอ้งถ่ิน ท่ีไดท้  าการส ารวจไวแ้ลว้มาประชมุปรกึษาหารือกนั เพ่ือถ่ายทอดความรู ้ และ 

แลกเปล่ียนประสบการณ ์ ท่ีเนน้การแสวงหา   ท่ีจ  าเป็นเป็นตอ่การน าไปใชป้ระโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 ๔. จดัระบบการใหบ้รกิาร   การศกึษาคน้ควา้  การยืมและการสง่คืนโดยใหบ้รรยากาศของการเรียนรู ้

อยา่งมีเสนห่ใ์นรูปแบบหอ้งสมดุชาวบา้น  ใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูจ้ดัท าเป็นเอกสารขอ้มลู ท่ีเป็นสาระรวมทัง้การคน้ควา้หา 

ความรูใ้หม่ทนัตอ่เหตกุารณแ์ละมีประโยชนต์อ่ชมุชน 

 ๕. เผยแพร ่ แลกเปล่ียน  บอกกลา่ว แบง่ปันความรูก้นัระหวา่งชาวบา้นและลกูหลานทัง้จากผูมี้ภมูิปัญญาใน 

ทอ้งถ่ิน และนอกทอ้งถ่ิน  ชมุชนอ่ืนๆ ทัง้ใกลแ้ละไกล โดยเนน้ความเป็นเครือข่ายการใหแ้ละการเรียนรูร้ว่มกนั 

๖.  กระตุน้เตือนชกัชวนชาวบา้นใหพ้ากนัมาใชศ้นูยข์อ้มลูและหอ้งสมดุชมุชนเป็นศนูยก์ลางการคน้ควา้   

เผยแพรภ่มูิปัญญา และวฒันธรรมทอ้งถ่ินในการน าไปดดัแปลงเทียบเคียงใชป้ระโยชนอ์ยา่งเหมาะสมกบัความ 

เป็นอยู่ของตนและทอ้งถ่ิน 

เผยแพรค่วามรูบ้อกเลา่ และแลกเปล่ียนประสบการณจ์ากคนรุน่หนึ่งไปสูค่นรุน่หลงั เชน่เลา่นิทานพืน้บา้น  

 เพลงกลอ่มเดก็   เรื่องราวตา่งๆ เหตกุารณท่ี์ส าคญัในอดีตของทอ้งถ่ิน 

๘. สง่เสรมิสนบัสนนุใหค้นในชมุชนมีนิสยัใฝ่รูใ้ฝ่เรียน  เช่น รกัการอา่น   รกัการแสวงหาสืบคน้ความรูใ้หม่ๆ  แบง่ปันความรู้ 

ขอ้มลู  การพดูคยุสรุปบทเรียนท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัอยู่อยา่งสม ่าเสมอ 

๙. สนบัสนนุใหเ้กิดกลุม่รกัการอา่นและศกึษาคน้ควา้และผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมของกลุม่เชน่ ประชมุพบปะ 
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ปรกึษา  หาทางถ่ายทอดความรูแ่ก่สถานศกึษา  ศาสนสถาน  ชมุชนและผูส้นใจเป็นระยะ 

๑๐. ขอความรว่มมือ และมอบหมายภารกิจหนา้ท่ีในการกใหค้  าปรกึษาชีแ้นะแนวทางเป็นวิทยากรถ่ายทอด 

ความรูภ้มูิปัญญาความรู ้ และการด ารงชีวิตท่ีดีงามอยา่งหลากหลายในทอ้งถ่ินในฐานะท่ีเป็นองคป์ระกอบหนึ่งท่ี 

ส าคญัของโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชน 

๑๑. จดัแสดง  เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์ กิจกรรมและความรูท่ี้นา่สนใจของศนูยใ์นรูปแบบตา่งๆ เชน่  

จกันิทรรสการ  การท าแผน่พบั  หอกระจายขา่ว  วิทยชุมุชน  ปากตอ่ปาก  เลา่ตอ่กนั เป็นตน้ 
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ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(งานใบตอง) 

หมู่ที่ ๒   บ้านหอย    ต าบลท่าแยก   อ าเภอเมือง   จังหวัด 
 

นางสมพิศ    กุลสุ   อายุ   ๖๖  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๕๕  บ้านหอย  ต าบลท่าแยก   อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  
เป็นบุตรของนายสกาส   กุลสุ   และนางฉวีวรรณ  กุลสุ   มีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันทั้งหมด  ๔  คน                    
สมรสกับนายสมบรูณ์    จินดาวงศ์   มีบุตรธิดาด้วยกัน  ๓  คน   เดิมเป็นคนจังหวัดเชียงรายและได้ไปรับราชการ 
ที่กรมแผนที่ทหารบกสูงสุด  สังกัดกระทรวงกลาโหม   เมื่อก่อนเกษียณอายุราชการ  ได้มาเท่ียวที่จังหวัดสระแก้ว กับเพื่อนๆ   
 เมื่อได้มาท่ีบ้านหอย  ต าบลท่าแยก    เกิดความรู้สึกผูกพันอยากกลับมาที่นี้อีกครั้งจึงได้ตัดสินใจมาซื้อที่ดิน ไว้และเมื่อเกษียณ 
อายุราชการได้มาปลูกบ้าน    เพื่อหาที่พักผ่อนแบบสงบ ความต้องการที่แท้จริงอยากอยู่ใกล้วัดเพ่ือสะดวกในการท าบุญ 
 

 การศึกษานางสมพิศ  กุลสุ จบการศึกษาจากโรงเรียนการช่างจังหวัดก าแพงเพชร หลักสูตรสมัยนั้นมี 
การสอนเย็บผ้า  ท าอาหาร  ท าดอกไม้  ร้อยพวงมาลัย  งานใบตอง   ซึ่งหลักสูตรวิชาเหล่านี้ทุกคนต้องได้เรียน 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานก่อนแล้วค่อยมาเรียนวิชาที่ตนเองสนใจและถนัดเฉพาะอีกในปีชั้นต่อไป ซึ่งคุณยายได้เลือกเรียนเกี่ยวกับงาน 
ใบตองที่ชอบเนื่องจากงานใบตองเป็นงานที่ได้ออกงานบ่อยและมีรายได้มาก(ตามความคิดในสมัยนั้น) 
 

 คุณยายสมพิศเล่าว่า  ชอบงานใบตองมาตั้งแต่เด็กเนื่องจาก ที่บ้านภาคเหนือ จะมีกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานส่วนรวมทุกอย่างต้องท าที่วัด  ในวันส าคัญต่างๆก็จะมีผู้เฒ่า ผู้แก่  ผู้สูงอายุ  จัดท าบายยศรีไปรวมกันที่วัด 
หรือช่วยกันท าท าให้รู้สึกผูกพันและชอบงานใบตองเนื่องจากคุณยายทวด ให้ฝึกฉีกใบตอง (เจียดใบตอง) ตั้งแต่เด็ก  และพอ 
อายุประมาณ  ๗-๘  ขวบ  เริม่ช่วยงานคุณยายทวด ท างานใบตองตามงานประเพณีต่างๆพอมีงานใบตองเข้ามาท าให้มีรายได้   
จาการท าบายศรี  ท าให้ชอบและอยากเรียนให้ช านาญจึงได้เข้าเรียนที่โรงเรียนการช่างจังหวัดก าแพงเพชร    
 

 ลักษณะการท างานใบตองต้องมีระเบียบในการท า  ต้องพับใบตองให้ได้ขนาดตามที่ก าหนด โดยให้ระบุ      
 เป็นนิ้วเพ่ือให้เกิดความสวยงาม อุปกรณ์การใช้ในการท างานใบตอง  มีด้าย  เข็ม กรรไกร  มีด  มีอุปกรณ์ไม่เยอะ 
ใบตองที่ใช้ในการท าบายศรี  หรือต้องเป็นตองกล้วยตานี หรือกล้วยน้ าหว้า   ไม่นิยมใช้ใบตองกล้วยอ่ืนๆและเทคนิค   
ในการใช้ใบตองต้องเป็นใบที่ ๓  ของต้นกล้วยเนื่องจากจะไม่เหลืองเร็วเก็บไว้ได้นานเป็นอาทิตย์   
 

 

งานมาตรฐานของใบตอง มี ๒ แบบ  คือ  
 

 แบบโบราณ   และ   แบบชาววัง(บายศรีหลัก)      งานบายศรีแบบโบราณ   เช่น   บายศรีปากชาม    บายศรีตอ    
 บายศรีพรม   บายศรีเทพ     บายศรีสู่ขวัญก าแพงเพชร   บายศรีสู่ขวัญภาคอีสาน  ฯลฯ  งานบายศรีชาววังเป็น(บายศรีหลัก)  
ลักษณะเด่นของบายศรีนี้คือจะเป็นชั้นๆ สูงขึ้นไปจะนิยมใช้ในงานราชพิธีส าคัญต่างๆ   ภายในพระราชวัง    งานใบตองนอก 
จากบายศรีแล้วยังสามารถท าอย่างอ่ืนได้เยอะมาก  เช่น สามารถท าพานแหวนหมั้น   พานรับน้ าสังข์   พานสินสอด งานใบตอง 
เป็นงานที่ละเอียดมากต้องช่วยกันท ามีลูกมืออย่างน้อย  ๔- ๕  คน    
 
 
 
 งานใบตองต้องใช้เวลาและความละเอียดต้องใช้เวลาในการท าหลายวัน  ๕-๗ วัน   หากงานเร่งมากใช้เวลาเพียง ๓  วัน 
ก็แล้วเสร็จ  เพียงต้องมีคนช่วย(ประมาณ  ๓ คน)   ราคางานใบตองไม่แพงมากเนื่องจากเป็นงานที่ชอบอยู่แล้วอาจจะมีราคาที่ 
แตกต่างกันบ้างตามความยากง่าย  เช่น  งานบายศรีโบราณ  บายศรีปากชามอยู่ราคา คู่ละ ๒๐๐  บาท บายศรีตอ  ๓๐๐ บาท   
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 ส่วนบายศรีชาววัง(บายศรีหลัก)ราคาจะแพงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ชั้นของบายศรีราคาอยู่ที่  ๔,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท    
( ต้องใช้เวลาในการท าประมาณ  ๕ วัน ) 
 

 เมื่อท าบายศรีเสร็จแล้วต้องมีเครื่องใส่ในพานบายศรีทุกครั้ง ประกอบด้วย    (กล้วย  แตงกวา  ไข่ต้ม  มะพร้าว   
หมากพลู   ขนมหวาน) 
 

ผลงานที่สร้างชื่อของคุณยาย  คุณยายได้รางวัลจากากรประกวดงานใบตองมาแล้วหลายรางวัล   และได้ร่วมท างาน 
ใบตองในราชพิธีส าคัญๆที่พระราชวังมาแล้วหลายครั้งและได้รับเครื่องราชอิสริยาพรชั้นสุดท้าย   มงกุฎทอง ก่อนที่จะ 
เกษียณอายุราชการ  และต าแหน่งสุดท้ายของการรับราชการ ในต าแหน่งลูกจ้างประจ าคือ  ช่างพิมพ์แผนที่     
สังกัดกรมแผนที่ทหาร บก. สูงสุด  นอกจากงานใบตองแล้วคุณยายยังสมารถแกะสลักผักผลไม้ และสบู่ได้สวยงาม 
คุณยายยังท าบายศรีและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่อยากศึกษาเล่าเรียนวิชางาน  
ใบตอง  
 

 

 

ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(งานแกะสลักผัก  ผลไม้  สบู่ ) 

หมู่ที่ ๒   บ้านหอย    ต าบลท่าแยก   อ าเภอเมือง   จังหวัด 
 

นางสมพิศ  กุลสุ  อายุ ๖๖  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๕๕  บ้านหอย   ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 
 เป็นบุตร    ของนายสกาส  กุลสุ  และนางฉวีวรรณ  กุลสุ  มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน       ทั้งหมด    ๔    คน  สมรสกับ 
นายสมบรูณ์    จินดาวงศ์   มีบุตรธิดาด้วยกัน  ๓   คน  เดมิเป็นคนจังหวัดเชียงราย และได้ไปรับราชการที่กรมแผนที่ทหารบก 
สูงสุด     สังกัดกระทรวงกลาโหม   เมื่อก่อนเกษียณอายุราชการ  ได้มาเท่ียวที่จังหวัดสระแก้ว กับเพ่ือนๆ  เมื่อได้มาที่บ้านหอย   
ต าบลท่าแยกเกิดความรู้สึกผูกพันอยากกลับมาที่นี้อีกครั้งจึงได้ตัดสินใจมาซื้อที่ดินไว้และเมื่อเกษียณอายุราชการได้มาปลูกบ้าน     
เพ่ือหาที่พักผ่อนแบบสงบ ความต้องการที่แท้จริงอยากอยู่ใกล้วัดเพ่ือสะดวกในการท าบุญ 
 

 การศึกษา  นางสมพิศ  กุลสุ  จบการศึกษาจากโรงเรียนการช่างจังหวัดก าแพงเพชร หลักสูตรสมัยนั้น มีการสอนเย็บผ้า     
ท าอาหาร      ท าดอกไม้     ร้อยพวงมาลัย     งานใบตอง   ซึ่งหลักสูตรวิชาเหล่านี้ทุกคนต้องได้เรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานก่อนแล้ว 
ค่อยมาเรียนวิชาที่ตนเองสนใจ   และถนัดเฉพาะอีกในปีชั้นต่อไป  
 

 คุณยายสมพิศ  กุลสุ       ชอบงานฝีมือมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากท่ีบ้านคุณยายทวด      ฝึกและสอนให้ช่วยท างานต่างๆ 
 เช่นงานใบตอง      ซึ่งท าให้คุณยายสมพิศมีความรู้เรื่องใบตองมาตั้งแต่เด็ก    อีกทั้งคุณยายสนใจงานด้านการแกะสลักผลไม้    
  จึงได้ฝึกหัดท าเองบ้างและได้ไปเรียนมาบ้าง    ท าให้เกิดความช านาญและได้ลองส่งผลงานการแกะสลัก      ผัก  ผลไม้   
เข้าประกวดการท าให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแกะสลักผลไม้มาแล้วหลายรางวัล    เช่น  แกะสลักฟักทอง  แตงโม   แคนตาลูป  
มะละกอ   ส้มโอ     มันแกว  ฯลฯ     ซึ่งการแกะสลักผลไม้นั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียด   มากว่างานใบตองแต่งาน 
จะเสร็จเร็วกว่า 
 

 นอกจากแกะสลักผลไม้แล้วคุณยายยังได้ศึกษาวิธีการแกะสลักสบู่ด้วย โดยคุณยายสมพิศ  กุลสุ บอกว่าได้แรงบันดาล 
ใจจาก การเห็นการแกะสลักสบู่เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น  กินรี  และมีความสวยงามากอยากจะเรียนจึงได้เรียนเพ่ิมเติมจาก    
นาวาเอกรื่น  นิรันดร์    เป็นช่างแกะโขนเรือที่ทรงประทับ(สมัยนั้น)เป็นผู้สอนให้ 
 

 อุปกรณ์การใช้แกะสลัก ใช้เพียงมีดแกะสลักตามธรรมดาทั่วไป  แต่จะมีบ้างที่ท าเองบ้างเช่น  มีดในการแกะสลักสบู่      
ส าหรับสบู่ที่ใช้ในการแกะสลักใช้สบู่ยี่ห้อ ชาญเซ็ง ราคาก้อนละ  ๑๕  บาท  หาซื้อได้ที่ตลาดคลองเตย เป็นสบู่น าเข้า 
( ตลาดปีนัง ) จากประเทศจีน  ไม่ใช้สบู่ทั่วไป 
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ด้านปราชญ์ชาบ้าน 

(หมอน  ามันรักษากระดกู) 
หมู่ที่ ๙   บ้านคลองปลาโด    ต าบลท่าแยก   อ าเภอเมือง   จังหวัด 

 
 นายโต๊ะ   แน่นอน    อายุ  ๘๐  ปี    อยู่บ้านเลขท่ี    ๕๗   บ้านคลองปลาโด  ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง    จังหวดัสระแก้ว  
 บิดาชื่อนายปุ่น  แน่นอน  มารดาชื่อนาแก้ว  แน่นอน  มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน ๗ คน  เป็นชาย ๖  คน  หญิง  ๑  คน      
เดิมเป็นคนอ าเภอประจันตะคาม จังหวัดปราจีนบุรี  มาอยู่จังหวัดสระแก้วสมรสกับนางบุญธรรม    แน่นอน    
 มีบุตรธิดาด้วยกัน  ๖  คน   เป็นชาย  ๒  คน  หญิง  ๔  คน    อาชีพท านา     ได้รับการถ่ายทอดวิชา 
น้ ามันมาได้ประมาณ  ๕๐  ปี  เรียนมาจากคุณตาทวดเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้น้ ามันรักษากระดูกท าเอง  ท ามา 
จากน้ ามันมะพร้าว และมีคาถาปลุกเสกด้วย  มีค่ายกครู  ๖  บาท  ส าหรับผู้ที่ต้องการให้รักษาพร้อมแต่งขันธ์  ๕  มาพร้อม 
 

ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม(หญ้าแฝก) 
หมู่ที่ ๙   บ้านคลองปลาโด    ต าบลท่าแยก   อ าเภอเมือง   จังหวัด 

นางบุญธรรม  แน่นอน    อายุ   ๗๕     ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๕๗  บ้านคลองปลาโด  ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว  บิดาชื่อนายผุย     มารดาชื่อนางนาง       มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน   ๑๒   คน 
เป็นชาย  ๙    คน  หญิง  ๓   คน  เดิมเป็นคนอ าเภอประจันตะคาม จังหวัดปราจีนบุรี  มาอยู่จังหวัดสระแก้วสมรสกับนายโต๊ะ    
แน่นอน    มีบุตรธิดาด้วยกัน  ๖  คน  เป็นชาย  ๒  คน  หญิง  ๔  คน  อาชีพท านา  ท าหญ้าแฝก 
ท าหญ้าแฝกมาตั้งแต่อายุ ๑๐  ขวบท ามาจากพ่อกับแม่โดยท าไว้เพ่ือใช้เองที่บ้าน  จนกระทั่งโตเป็นสาวก่อนที่จะแต่งงานก็ยังคง 
ท าหญ้าแฝกเรื่อยมา  พอแต่งงานก็ได้ยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก  เนื่องจากสามารถท าให้มีรายได้ในครอบครัว  สมัยก่อนไปเก่ียว 
หญ้าเองท าเองทุกอย่าง    สมัยนี้ไม่ไหวแล้วต้องจ้างคนเกี่ยวหญ้าให้แล้วมานั่งแพรเองเนื่องจากสุขภาพไม่ดีตามองไม่ค่อยเห็น   
  ปัจจุบันท าไว้ขายในหมู่บ้านมีคนมาซื้อในราคาอันละ  ๘  บาท    
ท าได้ ๒๐ อัน/ วัน  ปัจจุบัน คุณยายยังคงท าอาชีพนี้อยู่ 
 

ด้านปราชญ์ชาบ้าน 

(ด้านศาสนา  พุทธพธีิ) 
หมู่ที่ ๔   บ้านหนองเตยีน    ต าบลท่าแยก   อ าเภอเมือง   จงัหวดั 

 

นายแสวง  เชิงเขา   อาย ุ ๖๕  ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี  ๑๘๔   หมู่ท่ี ๔ ตาํบลท่าแยก  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสระแกว้บิดา 
นายสิงห์  เชิงเขา   มารดานางศรีเชิงเขา  มีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาดว้ยกนั  ๗  คน  เป็นชาย ๖ คน หญิง ๑  คนเดิมเป็น 

คนประจนัตะคามจงัหวดัปราจีนบุรี   ยา้ยอพยพถ่ินฐานมาอยูท่ี่จงัหวดัสระแกว้พร้อมบิดา-มารดาได ้๕๑  ปี สมรสกบันางต๋ิม 

  เชิงเขา   มีบุตรธิดาดว้ยกนั ๓ คน  เป็นชาย  ๒  คน  หญิง ๑  คน ประกอบอาชีพทาํนา  ทาํสวนมีความรู้ความสามารถ 

ดา้นงาน ศาสนพิธีต่างๆเป็นอยา่งดีเน่ืองจากไดรั้บการถ่ายทอดจากบิดา และไดศึ้กษาเล่าเรียนเองตามตาํราบา้งจากการบวช 

เรียนบา้งทาํใหมี้ความชาํนาญมีความรู้ความสามารถ ใน ดา้นศาสนพิธีก่ีต่างๆเป็นอยา่งดี   ปัจจุบนัเป็นมรรคทายกประจาํวดั 

โคกเจริญสุข  และไดรั้บเชิญเป็นพิธีกรทางดา้นศาสนาเป็นประจาํ  
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ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(ท าไม้กวาดดอกหญ้า) 

หมู่ที่ ๔   บ้านหนองเตียน    ต าบลท่าแยก   อ าเภอเมือง   จังหวัด 
 

นางกองแพง    ผลาหาญ   อายุ  ๖๔   ปี  อยู่บ้านเลขท่ี   ๑๘๓  หมู่๔   ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 
เป็นบุตรของคุณตาแสวง   ผลาหาญ  และคุณยายทองมี   ผลาหาญ   มีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันทั้งหมด  ๖  คน 
นางสมรสกับนายสนิท   อาจโสม    มีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมด  ๔  คน   เป็นหญิง ๔  คน     ชาย- คน    เดิมเป็นคน 
อ าเภอประจันตะคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   ได้อพยพมาอยู่กับบิดามารดาและได้มาแต่งงานที่บ้านหนองเตียน 
ปัจจุบันประกอบอาชีพท าไม้กวาดดอกหญ้า  โดยการรับจ้างท าไม้กวาดราคาอันละ  ๒  บาท  โดยได้รับการฝึกการ  ท าไม้กวาด 
มาจากสามีเป็นผู้สอนและฝึกให้เพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมจากการ  ท าสวน  ท านา ท าให้พอมีรายได้จากส่วนนี้ช่วยเหลือครอบครัว 
และเลี้ยงดูบุตร-ธิดา   โดยเฉลี่ยในหนึ่งวันท าไม้กวาดได้วันละ  ๔๐ อัน/วัน ปัจจุบันยังประกอบอาชีพนี้อยู่ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการส่งเสริมอาชีพ 

(ผลติภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพในชุมชน) 
หมู่ที ่๗   บ้านคลองน า้เขียว    ต าบลท่าแยก   อ าเภอเมือง   จังหวดั 

โดยกลุ่มสตรีแม่บา้นคลองนํ้ าเขียว ไดผ้ลิตเทียนตะไคร้หอมกนัยงุ  ผลิตปลาร้า  ผลิตหมอนคลิบ  ของท่ีระลึก  เคก้กลว้ย
หอม   ขนมคุกก้ี ไวจ้าํหน่ายตามร้านขายของท่ีระลึกภายในหมู่บา้นคลองนํ้าเขียวเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีแม่บา้น
คลองนํ้าเขียว  และมีอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตาํบลท่าแยกหากท่านผูใ้ดมาเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดาตอ้ง  ชิม
ปางสีดาสะดุง้และชิมซุปหางววัซ่ึงมีจาํหน่ายท่ีร้านคา้ทางข้ึนชมนํ้าตกปางสีดา   
กลุ่มสตรีแม่บา้นคลองนํ้าเขียว หมู่ท่ี ๗   ไดร้วมกลุ่มกนัทาํผลิตภณัฑต่์างมากมายเพื่อจาํหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียวและเพื่อ
สร้างเสริมอาชีพใหทุ้กคนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนนอกจากอาชีพเกษตรกรรม   ทาํนา  ทาํสวน   ซ่ึงมีสมาชิกสตรีแม่บา้นจาํนวน
ทั้งส้ิน  ๑๕  คน  ดงัน้ี 

๑.  นางสมบรูณ์  วนัเพญ็    ประธานกลุ่มสตรีแม่บา้นคลองนํ้าเขียว 

๒. นางวลิยัลกัษณ์  ศรีหะนาท    กรรมการ 
๓.  นางวรรณฤดี   วงษศ์รี      กรรมการ  
๔. นางอมัพร  โมรา    กรรมการ 
๕. นางพิกุล  ทองคาํ   กรรมการ 
๖. นางทองใบ  หาญดี   กรรมการ 
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๗. นางมาลยั  โพธ์ิแดง   กรรมการ 
๘. นางจนัทร์  แสงตาเนตร  กรรมการ 
๙.นางรัศมี  เคนทอง   กรรมการ 
๑๐.นางจาํปี  หงษศิ์ริ   กรรมการ 
๑๑.นางป่อ  ทนัถาจิตร์   กรรมการ 
๑๒.นางจาํลอง  อินทะพนัธ์  กรรมการ 
๑๓.นางทองสูญ  วนัเพย็   กรรมการ 
๑๔นางจาํนวน  หม่ืนชาติ   กรรมการ 
๑๕นางอรุณี  วงษศ์รี   กรรมการ/เลขานุการ 
กลุ่มสตรีแม่บ้านคลองน า้เขียวได้รับการอุดหนุนจากส่วนต่างๆดังนี ้
ไดรั้บงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าแยก  
                                                 สถานทีใ่ช้ในการผลติภัณฑ์ต่างๆ      
               ตั้งอยูท่ี่ศูนยส์าธิตกลุ่มสตรีแม่บา้นบา้นคลองนํ้าเขียว หมู่ท่ี   และสินคา้ทุกอยา่งมีวางจาํหน่ายท่ีร้านคา้ใน 

หมู่บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ทะเบียนประวัติด้านคลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ปราชญ์ชาวบ้าน) 
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ลาํดบัท่ี ช่ือ - สกลุ ท่ีอยู ่ ปราชญ ์ /  ความสามารถดา้น 
๑ นายสวรรค ์     ทกัษิณ บา้นป่าระกาํ  หมู่ท่ี ๑   หมอสู่ขวญั ,  หมอทรงเจา้ 
๒ นางป่ิน ประวติัวงค ์ บา้นหอย  หมท่ีู ๒  หมอเรียกขวญั,หมอทาํขวญั 

๓ นายไชยเดช เอกจิตร์ บา้นหอย  หมท่ีู ๒  หมอสะเดาะเคราะห์,ไล่ผ ี

๔ นายสนิท วเิศษศรี บา้นหอย  หมท่ีู ๒  หมอเขา้ธรรม,อาบนํ้ ามนต ์

๕ นายบุญธรรม แพลนลา บา้นทุ่งแฝก หมู่ท่ี ๓  หมอสู่ขวญั ,หมอเรียกขวญั 

๖ นายแสวง เชิงเขา บา้นหนองเตียน หมู่ท่ี ๔  งานศาสนพิธีทางศาสนา 
๗ นายประสิทธ์ิ แกวง่ไกว บา้นหนองเตียน หมู่ท่ี ๔  หมอสู่ขวญั 
๘ นายจนัที ไชยเจริญ บา้นคลองศรีเมือง หมู่ท่ี๖  หมอสมุนไพรต่างๆ 

๙ นายเช้ือ หนัตรี บา้นคลองศรีเมือง หมู่ท่ี๖  หมอเป่ากระดูก,หมอนํ้ ามนั 

๑๐ นางสะอ้ิง ขนุทอง บา้นคลองศรีเมือง หมู่ท่ี๖  หมอตาํแย 
๑๑ นางรอด แม่นปืน บา้นคลองศรีเมือง หมู่ท่ี๖  หมอทรงเจา้,ดูของหาย.ไล่ผี 
๑๒ นายทองพนู หงษศิ์ริ บา้นคลองนํ้ าเขียว หมู่ท่ี ๗  หมอนํ้ ามนั,หมอรักษากระดูก 

๑๓ นายอุดม อาจสม บา้นคลองนํ้ าเขียว หมู่ท่ี ๗  หมอสมุนไพรรักษาโรค 

๑๔ นางสาย หงษศิ์ริ บา้นคลองนํ้ าเขียว หมู่ท่ี ๗  หมอทรง,ดูของหาย 
๑๕ นายเสริม จนัทะพนัธ์ุ บา้นคลองนํ้ าเขียว หมู่ท่ี ๗  หมอทาํขวญันาค 

๑๖ นางพิกลุ ทองคาํ บา้นคลองนํ้ าเขียว หมู่ท่ี ๗  หมอสมุนไพรโรคกระดูก 

๑๗ นายบุญมี ภูศรี บา้นคลองผกัขม หมู่ท่ี ๘   หมอเป่ากระดูก 
๑๘ นายบุญเรือง อินทร์จนัดา บา้นคลองผกัขม หมู่ท่ี ๘   หมอทาํขวญั,หมอสู่ขวญั 

๑๙ นายสมศรี เลิศโกศล บา้นคลองผกัขม หมู่ท่ี ๘   หมอทาํขวญั 

๒๐ นางบวัลา อุ่นแกว้ บา้นคลองผกัขม หมู่ท่ี ๘   หมอตาํแย 
๒๑ นายภู จนัแขกหลา้ บา้นคลองผกัขม หมู่ท่ี ๘   หมอทาํขวญั 

๒๒ นายโตะ๊ แน่นอน บา้นคลองปลาโด หมู่ท่ี ๙   หมอนํ้ ามนั,หมอรักษากระดูก 

๒๓ นายตนั พนัธโนราช บา้นคลองปลาโด หมู่ท่ี ๙  หมอนํ้ ามนั,หมอรักษากระดูก 

๒๔ นายอบ งามแกว้ บา้นคลองปลาโด หมู่ท่ี ๙  หมอทาํขวญั 

๒๕ นายประเสริฐ ชูจิตร บา้นคลองปลาโด หมู่ท่ี ๙  หมอเป่ารักษาโรค 

๒๖ นายโตะ๊ แน่นอน บา้นคลองปลาโด หมู่ท่ี ๙  หมอรักษากระดูก 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ปราชญ์  /  ความสามารถด้าน 

๒๗ นายสุธี ไชยเจริญ บ้านท่ากะบาก หมู่ที่ ๑๐  ต.ท่าแยก อ.
เมือง จ.สระแก้ว 

หมอน้ ามัน  ,รักษาโรคกระดูก 

๒๘ นายคง พรมงาม บ้านท่ากะบาก หมู่ที่ ๑๐  ต.ท่าแยก อ. หมอน้ ามัน  ,รักษาโรคกระดูก 
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ทะเบียนประวตัิด้านส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะและวฒันธรรม 

( ด้านศิลปะ) 

เมือง จ.สระแก้ว 
๒๙ นางค าพันธ์ จันทร์แดง บ้านท่ากะบาก หมู่ที่ ๑๐  ต.ท่าแยก อ.

เมือง จ.สระแก้ว 
หมอไล่ผี,หมอทรง 

๓๐ นายบุญมี ศรีประหลาด บ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าแยก อ.เมือง 
จ.สระแก้ว 

หมอสู่ขวัญ ,หมอเรียกขวัญ 

๓๑ นายสมจิตร บุญช่วย บ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าแยก อ.เมือง 
จ.สระแก้ว 

หมอสมุนไพร 

๓๒ นางคอง ตระกลูทา บ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าแยก อ.เมือง 
จ.สระแก้ว 

หมอต าแย 

๓๓ นายเขียน สีตา บ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าแยก อ.เมือง 
จ.สระแก้ว 

พิธีกรรม 

๓๔ นายค าพอง มุ้งประสิทธิ ์ บ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าแยก อ.เมือง 
จ.สระแก้ว 

หมอสมุนไพร 

๓๕ นายแสงจันทร์ สุวรรณ บ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าแยก อ.เมือง 
จ.สระแก้ว 

หมอสมุนไพร 

๓๖ นายสุข อาทร บ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าแยก อ.เมือง 
จ.สระแก้ว 

หมอเข้าทรง,พิธีกรรม 

๓๗ นายเจริญ เปียพา บ้านน้ าล้อม หมู่ที่ ๑๔ ต.ท่าแยก อ.เมือง 
จ.สระแก้ว 

หมอรักษาคนถกูงูกัด 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ปราชญ์  /  ความสามารถด้าน 
๑ นายเพ่ิม กลิ่นตะคุ บ้านหอย  หมู่ที่ ๒  ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว จักสาน  ตะกร้า,กระติ๊บข้าวฯลฯ 
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ทะเบียนประวัติด้านด้านสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน 
(แหล่งข้อมูลข่าวสาร    อินเตอร์เน็ตต าบล) 

๒ นางสมพิศ กุลส ุ บ้านหอย หมู่ที่ ๒  ต.ท่าแยก  อ.เมือง จ.สระแก้ว งานใบตอง,แกะสลักผัก ผลไม ้
๓ นาย เอกจิตร บ้านหอย หมู่ที่ ๒  ต.ท่าแยก  อ.เมือง จ.สระแก้ว จักสานตะกร้า, ร าแพน 
๔ นางบุญ เรืองยงค์ บ้านทุ่งแฝก  หมูที่ ๓ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.

สระแก้ว 
ท าไม้กวาด,ท าบายศรีสู่ขวัญ 

๕ นางอุดม เจริญดง บ้านหนองเตียน หมูที่ ๔ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.
สระแก้ว 

ท าไม้กวาด 

๖ นางกองแพง ผลาหาญ บ้านหนองเตียน หมูที่ ๔ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.
สระแก้ว 

ท าไม้กวาด 

๗ นายบุญตา บุญเจริญ บ้านคลองผักขม  หมูที่ ๘ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.
สระแก้ว 

สานเข่งปลาทู 

๘ นางบุญธรรม แน่นอน บ้านคลองปลาโด  หมูที่ ๙ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.
สระแก ้

สานหญ้าแฝก 

๙ นายสัมพันธ์ ศรีโนนทอง บ้านท่ากะบาก หมู่ที่๑๐ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.
สระแก้ว 

สานฆ้อง,สานซุ่ม 

๑๐ นางเลี้ยง ศรีโนนทอง บ้านท่ากะบาก หมู่ที่๑๐ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.
สระแก้ว 

ทอผ้า,ต่ าเสื่อกก 

๑๑ นางประไพร หาญเวช บ้านท่ากะบาก หมู่ที่๑๐ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.
สระแก้ว 

ทอผ้า,ต่ าเสื่อกก 

๑๒ นางค ามี กองม ี บ้านท่ากะบาก หมู่ที่๑๐ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.
สระแก้ว 

การละเล่นลิงลม 

๑๓ นายสิงห์ ราศร ี บ้านท่ากะบาก หมู่ที่๑๐ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.
สระแก้ว 

การละเล่นลิงลม 

๑๒ นายจันทร ปะนามะทัง บ้านท่ากะบาก หมู่ที่๑๐ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.
สระแก้ว 

สานเข่งปลาทู 

๑๓ นางทองมี บุญเสริม บ้านน้อย  หมู่ที๑่๐  ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว สายเข่งปลาทู 
๑๔ นางสะอิ้ง ทันถากิจ บ้านเนินไฮ  หมู่ที่ ๑๓  ต.ท่าแยก อ.เมือง  จ.

สระแก้ว 
ท าไม้กวาด 

๑๕ นายเจริญ เปียพา บ้านน้ าล้อม หมู่ที่ ๑๔ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.
สระแก้ว 

สานลอบ  ไซ  ฆ่อง 

๑๖ กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองเตียน บ้านหนองเตียน  หมู่ที่ ๔ ต าบลท่าแยก จังหวัด
สระแก้ว 

ท าน้ ายาล้างจาน , น้ ายาซักผ้า 

1๗ กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านคลองน้ า
เขียว 

บ้านคลองน้ าเขียว หมู่ ๗ ต าบลท่าแยก จังหวัด
สระแก้ว 

ปลาร้า ,หมอนคลิป, 

ล าดับที ่ แหล่งข้อมลูข่าวสาร ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
๒ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
๓ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
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ทะเบียนประวัติด้านด้านพิพิธภัณฑ์ชุมชน 
(แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม   วัตถุสิ่งของ  การด ารงชีพ  การท ามาหากิน  เครื่องมือ  เครื่องใช้   ) 

 

หมายเหตุ       ประชาชนใน  หมู่บ้านบ้านคลองน้ าเขียว  บ้านปางสีดา   บ้านกิโลสาม   เป็นต้น       ขุดพบวัตถุโบราณต่างๆมากมาย  
เมื่อมีการขุดพบแล้วชาวบ้านน ากลับไปไว้ท่ีบ้านของตนเอง       ไม่มีการรวบรวมไว้ ณ  ที่ ใดที่หน่ึง      
 

 
ทะเบียนประวัติด้านด้านลานวัฒนธรรม 

(กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี   ศิลปะ  กีฬา และการละเล่นของท้องถิ่น   ) 
 

๔ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
๕ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
๖ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
๗ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
๘ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๙ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
๙ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 

๑๐ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
๑๑ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
๑๒ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
๑๓ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๑๔ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
๑๔ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๑๕ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก เป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
๑๕ ศูนย์การเรียนรู้ชมุชนต าบลท่าแยก 

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเตียน  ต.ท่าแยก 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก ค้นข้อมูล / และเป็นสถานที่เรียน 

ของนักศึกษา  กศน. 

๑๖ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอินเตอร์เน็ต
ต าบล  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกท่าแยก ค้นข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย / 
ทันเหตุการณ์ 

๑๗ ฐานเตรียมความพร้อมห้องเรียน      
โพธิวิชชาลัย (ม.เกษตรศาสตร)์ 

บ้านคลองน้ าเขียว หมู่ ๗ 
บ้านปางสีดา  หมู่ที่ ๑๕ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ   นิสิตนักศึกษา  
ประชาชนและบุคลทั่วไป 

๑๘ ศูนย์การเรียนรู้ตามปรชัญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

บ้านท่ากะบาก  หมู่ที่ ๑๐  ต าบลท่าแยก เป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ 
ของคนในท้องถิ่นน้ันๆ 

ล าดับที ่ แหล่งพิพิธภัณฑ์ชมุชน สถานที ่ หมายเหตุ 
 
๑ 

 
โบราณวัตถุ                        
องค์พระพิฆเณศวร 
 

 
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองเตียน  ต.ท่าแยก  อ.เมือง  จ.
สระแก้ว 

 
สิ่งศักดิ์สิทธิที่เคารพนับถือ 

 
๒ 

 
บ้านคลองน้ าเขียว 

 
หมู่ที่ ๗  บ้านคลองน้ าเขียว  ต.ท่าแยก  อ.เมือง  จ.
สระแก้ว 

 
จ าหน่ายของท่ีระลกึ 
 
 

 
๓ 

 
บ้านท่ากะบาก 

 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่ากะบาก  ต.ท่าแยก  อ.เมือง  จ.
สระแก้ว 

การด ารงชีพตามหลกัเศรษฐกจิ
พอ   เพียง 
 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
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ทะเบียนประวัติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
( คุณธรรมและจริยธรรม ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
๑ 

 
แห่ปราสาทผ้ึงโบราณ 
 

 
บ้านหอย   หมู่ที่ ๒    ต.ท่าแยก  อ.เมือง  จ.สระแก้ว 

 
งานประเพณีวันออกพรรษา 
จัดเป็นประจ าทุกป ี

 
๒ 

 
แห่เจ้าพ่อหนองเตียน 
และรดน้ าผู้สูงอายุ 

 
บ้านหนองเตียน  หมู่ที่ ๔  ต.ท่าแยก  อ.เมือง จ.
สระแก้ว 
 
 

จัดงานในวันที่ ๑๔ เมษายน ของ
ทุกป ี
 

 
๓ 

 
การแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ในต าบลท่าแยก 

 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก หมู่ที่ ๔          
ต.ท่าแยก  อ.เมือง  จ.สระแก้ว 

จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน
เดือน มีนาคม ของทุกปี 
 

 
๔ 
 

 
งานแห่บุญผเหวดสันดร 

 
บ้านท่ากะบาก  หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.
สระแก้ว 

 
จัดเป็นประจ าทุกป ี

 
๕  
 

 
งานประเพณีลอยกระทง 

 
บริเวณสระน้ า ข้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแยก     หมู่ที่ ๔   ต.ท่าแยก  อ.เมือง  จ.สระแก้ว 

เป็นงานประเพณี ที่ อบต.ได้
จัดเป็นประจ าทุกๆปีพร้อม
การละเล่นและมมีหรสพสมโภช
ตลอดคืน 

ล าดับที ่ กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
 
๑ 

 
บวชเณรภาคฤดรู้อน 
 

 
หมู่ที่ ๒  บ้านหอย    ต.ท่าแยก  อ.เมือง  จ.สระแก้ว 

 
เด็ก เยาวชนในต าบลท่าแยก 

 
๒ 

 
อบรมจริยธรรม 

 
หมู่ที่ ๒ บ้านหอย    ต.ท่าแยก  อ.เมือง  จ.สระแก้ว  

 
นักเรียนในโรงเรียน ต าบลท่าแยก 
จ านวน  ๑๐๐  ราย 
 


